
الكاظمي يفقد زمام الشارع وبوادر »المجاعة« 
ُتمّهد لـ»ثورة عارمة«

غليان شعبي َيطرق أبواب السلطة

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
عىل صفيح سضاخن أمضى العراقيون 
قرابة عام كامضل، وهم يرتقبون حلوالً 
تضوىل  أن  فمنضذ  املتعاقبضة.  ألزماتهضم 
مصطفضى الكاظمضي منصضب رئيضس 
الوزراء العراقي، بعد تكليفه يف التاسع 
من نيسان 2020 بتشضكيل الحكومة، 
لضم تشضهد البضاد اسضتقراراً ملحوظاً، 
عضىل الرغم مضن املربرات العديضدة التي 
يسضوقها فريضق املستشضارين الخاص 

بالكاظمي.
العسضكرية  االنتهضاكات  مضن  فبضدءاً 
لضأرايض العراقيضة، ومضروراً باألزمات 
السياسضية العاصفضة، وليضس انتهضاًء 
بالتدهور االقتصادي، ظل العراق يرزح 
تحت طائلة األزمات واحدة تلو أخرى، 
الكاظمضي  حكومضة  تختتمهضا  لكضي 
بواقعضة خفض قيمة الدينضار العراقي 

أمام الدوالر.
وبعد إدخالها العراقيني “َعنوًة” إىل نفق 
الحكومة  االقتصادية، عملضت  األزمضة 
اإلعاميضة  “ماكنتهضا  تحريضك  عضىل 
الضخمضة”، بغيضة إقنضاع الضرأي العام 
بتقّبضل األزمة الراهنضة، دون “ضجر”، 

إال أنها لم تأخذ بالحسبان طبيعة ردود 
األفعال الناتجة عن قرارها األخري.

وعضىل الرغم من تربيضرات وزير املالية، 
الضذي أصبح مادة دسضمة للتنضّدر عىل 
مواقضع التواصل االجتماعي ووسضائل 
إعام مختلفة، وأُطلقت عليه تسميات 
عضدة لعضلَّ مضن أبرزهضا بأنضه “وزيضر 
مضن املّريضخ”، إال أن تلضك التربيرات لم 
تخفف من حنق الشضارع العراقي، عىل 
التضي وصفوها  الحكوميضة  القضرارات 

بض”االستفزازية والساذجة”.
وأعلنضت وزارة املاليضة والبنك املركزي، 
يف  الضدوالر  رصف  سضعر  رفضع  عضن 
األسواق املحلية إىل 147 ألف دينار لكل 
100 دوالر، وهضو مضا أثضار صدمة بني 
العراقيني السضيما الذين يعتمدون عىل 
مصضدر دخل محضدود، حيث سضتؤدي 
هضذه الزيضادة إىل ارتفضاع كبضري بقيمة 

أسعار السلع والبضائع.
وتشهد أسواق جميلة والشورجة للبيع 
بالجملة عزوفا مؤقتا يف عملية التسوق 
مضن قبل تجضار املفضرد جضراء االرتفاع 
الكبري يف أسضعار املضواد الغذائيضة، بعد 
إجراءات الحكومة بتقليل قيمة الدينار 
مقابل الدوالر، فيمضا أكدت ترصيحات 

برملانية أن الحكومة عاجزة عن تعديل 
سضعر رصف الدينضار الضذي فقضد %25 
من قيمته، وسضط تكهنات بأن تشهد 

االسعار ارتفاعا آخر بعد إقرار املوازنة، 
مضا يهضدد بركضود اقتصضادي وارتفاع 
يف نسضب التضخضم السضنوية ومعدالت 

الفقضر وتصاعضد معضدالت البطالة بعد 
ترصيحاتهضا  الحكومضة  ناقضضت  أن 
بتوفضري فرص عمل جديضدة واقترصت 

عىل الفئات التي صدرت أوامر تعيينها 
العام املايض ولم يتسلموا رواتبهم منذ 

أكثر من عام.
وعضىل الصعيضد الشضعبي، فقضد نّظضم 
بمختلضف  احتجاجضات  العراقيضون 
الوسضائل والسضبل، لثني الحكومة عن 
قرار رفع رصف الضدوالر، إال أنها غالباً 
ما تلجأ إىل شيطنة الحراك االحتجاجي، 
عرب »جوقة املستشضارين واإلعاميني« 

العاملني لدى مكتب رئيس الوزراء.
ونتيجضة للسياسضات التجويعيضة التي 
اعتمدتها حكومة مصطفى الكاظمي، 
أبضواب  عضىل  الشضعبي  الغليضان  بضات 
السضلطة الحاكمة، إذ ُيحضّذر مراقبون 
مضن موجضة احتجاجضات عارمضة قضد 
تشضهدها بغضداد ومحافظضات أخرى، 
لإلطاحضة بالكاظمي وحكومته وفريق 

مستشاريه.
ويقضول املحلل السضيايس وائل الركابي 
»الحكومضة  إن  العراقضي«  لض«املراقضب 
تتبع سياسضة التجويع لرتكيع الشعب 
العراقضي الرافضض للتطبيضع والتواجد 
العسضكري األمريكي عضىل أرض باده، 
واملؤامضرات الخارجيضة التضي يقودهضا 

الكيان الصهيوني والسعودية«.

ويضيف الركابي أن »رفع سعر الدوالر 
بقضرار سضيايس بائس وغضري مدروس، 
سضوف يضؤدي بالتضايل إىل رفع أسضعار 
املواد الغذائية«، مبيناً أن »ما يتقاضاه 
املوظف البسضيط سضينخفض بشضكل 

ملحوظ جداً«.
ويضرى الركابي أن »سياسضة التجويع 
تهضدف إىل إخضضاع املواطضن لأجنضدة 
املرسضومة للحكومضة، والتضي تتلخص 
بالتماهي مع اإلرادة األمريكية وإخراج 

العراق من منظومة محور املقاومة«.
ويبضدي الركابضي ثقتضه بأن »الشضارع 
يسضقط  أن  عضىل  قضادر  العراقضي 
بسضبب  لذلضك،  ومسضتعد  الحكومضة، 
املجاعة والتقصري املتعمد يف استهداف 
معيشضته، وال يمكن أن يبقضى صامتاً 
وأسضرياً للمصالح السياسضية«، محّذراً 
مضن »ثضورة شضعبية حقيقيضة سضوف 

تقتلع الحكومة والسياسيني«.
يشار اىل أن الشارع شهد حراكاً شعبياً 
واسضعاً مضضاد لسياسضات الحكومة، 
بالقضايضا  منضه  يتعلضق  مضا  السضيما 
االقتصاديضة، التضي أثضرت عضىل قضوت 
املواطن وألحقت خسضائر مادية كبرية 

بالتجار وأصحاب املحال.

المراقب العراقي/بغداد...
اكد النائب عن ائتاف دولة القانون 
كاطضع نجمضان، امضس االحضد، ان 
الشضان  يف  االمريكيضة  التدخضات 
العراقي تزعزع االمن الداخيل للبلد.
وقضال نجمان يف ترصيضح صحفي 
ان  العراقضي«  »املراقضب  تابعتضه 
»امضريكا مازالضت تتدخل بالشضأن 
العراقضي عضن طريق سضفارتها يف 

بغداد«.
تجضاوزت  »السضفارة  ان  وبضني 

صاحياتها الدبلوماسية من خال 
تدخاتها املبضارشة، وافعالها التي 

تثري الذعر يف العاصمة«.
االمريكيضة  االدارة  ان  اىل  يشضار 
العضراق،  يف  سضلبياً  دوراً  تمضارس 
عضرب اقحضام نفسضها يف القضايضا 
السياسضية واالمنيضة، فضضًا عضن 
ترصيحاتها املستمرة التي تتجاوز 

فيها السياقات الدبلوماسية.

المراقب العراقي/بغداد...
كشف الحشضد الشعبي، امس االحد، عن 
تدمري اخطر امارات داعش االجرامية يف 

محافظة دياىل.
وقال الناطق باسضم محضور دياىل صادق 
الحسضيني يف ترصيضح صحفضي تابعته 

»املراقضب العراقضي« ان »داعش عملت يف 
االشضهر املاضية عىل تحويل زور شضيخ 
بابضا يف ريضف ناحيضة جلضوالء اىل امضارة 
نائمضة وجضذب عضرات االرهابضني من 
بقية القواطع لاختبضاء بها خاصة انها 
تتميضز بتعقيضدات كبضرية يف الجغرافيضة 

والتضاريضس وتوفضر ماذاً امنضاً لخاياه 
االرهابية”.

بابضا  شضيخ  زور  عمليضة  ان”  واضضاف 
العسضكرية التضي نفذتهضا 8 الويضة مضن 
الحشضد الشضعبي يف آن واحد بالتنسضيق 
مضع الفرقة الخامسضة وطضريان الجيش 

كانضت مفاجئة النهضا تضمنت 3 محاور 
هي االقتحام والتجريف واعادة املسك”، 
النائمضة  االمضارة  “مضروع  أن  مؤكضدا 
لداعش يف الزور فشضل يف تحقيق مبتغاه 

االرهابي”.
واشضار اىل ان” زور شيخ بابا كانت بؤرة 

سضاخنة ومصضدر تهديضد مبضارش لض10 
االف نسضمة هم سضكان القضرى القريبة 
باالضضاف اىل مضدن وقصبضات مرتاميضة 
يف محيطهضا مؤكضدا ان مافعله الحشضد 
الشعبي من جهود هي اغاق نافذة للر 

تهدد كل مناطق دياىل دون استثناء”.

نائب: التدخالت األميركية في العراق تزعزع 
األمن الداخلي للبلد

الحشد الشعبي يكشف عن تدمير أخطر إمارات داعش في ديالى

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
رشكات الهاتضف النقضال هضي أحضد مرتكضزات الفسضاد يف 
قطضاع االتصاالت، عىل الرغم مضن رداءة خدماتها وارتفاع 
أسضعارها مقارنة بدول الجوار ، فمعظم دول العالم تعتمد 
بشضكل كبري عضىل إيضرادات االتصاالت لتشضكل جضزءا من 
موازنتهضا العامة، لكن يف العراق االمضر يختلف , فركات 
االتصضاالت هي التي تسضيطر عىل هيضأة االعام االتصاالت 
وهضي التي تسضري أمورها بما يخضدم مصالحها , واالخطر 
هضي املسضؤولة عن تعيضني رئيسضها بالتعاون مضع رئيس 

الضوزراء الذي تؤكد مصادر برملانيضة أن توقيعه جاهز ألي 
شخصية تختارها تلك الركات , ولعل حادثة تمديد عقود 
عمل تلضك الركات ومنحها الرخصضة الرابعة وما رافقها 

من خفايا توضح ضلوع رئيس الوزراء بملف التمديد.
واستكماال لهذا امللف كشف النائب محمد شياع السوداني 
، خفايا اختيضار الرئيس الجديد لهيضأة اإلعام واالتصاالت 
خلفضاً للرئيضس املقال عضيل الخويلدي. وقال السضوداني يف 
بيان: إن “املعلومات املتوفرة لدينا تؤكد أن عملية الرتشيح 
واختيضار البديل تجضري اآلن بضني رشكات الهاتضف النقال 

وأصحضاب القرار، وهناك أسضماء متداولة تضم اختيارها ال 
لكونهضا مهنيضة أو نزيهة بقضدر ما كونها تحت السضيطرة 

والكاظمي سيوافق عىل ترشيحها”.
وأضضاف السضوداني، أن “األسضماء البديلة لضن تخرج عن 
سياسضة رشكات الهاتف النقال التي تدير بها هيأة اإلعام 
واالتصاالت بشكل حقيقي منذ سنوات بمساعدة الجهات 
الرسضمية والسياسضية املسضتفيدة من نفوذ وأمضوال هذه 

الركات”.
وعضن إنشضاء مروع لشضبكة اتصضال وطنيضة يف العراق، 

أجاب السضوداني قائا: “منذ عر سضنوات وهيأة اإلعام 
واالتصاالت بمعية الضركات تمتنع وتضع العراقيل تجاه 

أي محاولة لتأسيس رشكة رابعة.
ويف هضذا الشضأن أكد الخبضري االقتصضادي إيضاد املالكي  أن 
»فسضاد الهيضأة ليس بجديضد , فجميع الذيضن تعاقبوا عىل 
رئاستها متهمون بالفسضاد والتغايض عن جرائم رشكات 
املوبايضل بحضق العراقيني يف ظضل خدمات سضيئة ومرتفعة 

الثمن ...
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شركات الهاتف النقال تفرض سطوتها على 
هيأة اإلعالم برضا حكومي

فتوى الجهاد الكفائي ..الشعلة التي 
أحرقت المخططات األميركية

المراقب العراقي/ أحمد محمد...
بفخر واعتضزاز وانتصار تأريخضي عىل القوى 
الظاميضة واالرهابيضة، يسضتذكر العراقيضون 
الجهضاد  فتضوى  لصضدور  السضابعة  الذكضرى 
الكفائضي من قبضل املرجعية الدينيضة العليا يف 
النجف االرشف، والتي كانت والزالت وستبقى 

»السد املنيع« بوجه املخططات االرهابية .
بطضوالت وتضحيات جسضدتها تلضك الفتوى، 
عقب التحضاق جحافضل املجاهدين اىل سضوح 
القتضال ملواجهضة االرهضاب ووقضف تمضدده يف 
العراق، جسضدها االبطال من شضباب وشيبة، 
كما اسضتذكر العراقيون الضدور الرئييس الذي 
قدمه الشهيدان قاسم سضليماني وأبو مهدي 
املهنضدس، اللضذان لم يضرتددا يف الوقضوف عىل 
الخطضوط االماميضة بوجه االرهضاب وكذلك يف 
تقديم الخطط العسكرية التي أربكت االرهاب 

وعجلت يف هزيمته.   

ويف الخامضس عضر مضن شضعبان 2014 هب 
العراقيضون سضيما أبنضاء محافظات الوسضط 
والجنضوب نحو التطوع للجهضاد، عقب فتوى 
الجهاد الكفائي املباركة التي أصدرها املرجع 
االعىل يف النجف االرشف السيد عيل السيستاني 
بالصحضن  الجمعضة  خطبضة  يف  ظلضه(  )دام 
الحسيني الريف، والتي جاءت عقب اجتياح 
جماعات داعش االجرامية ملساحات شاسعة 
من االرايض العراقية والسيطرة عىل محافظة 
املوصل بالكامضل، فضا عن الغالبية العظمى 
مضن صضاح الديضن واالنبضار وديضاىل وارتكبت 
الجرائم املروعة فيها، ومن ثم التوسع يف عدد 
من مناطق حضزام العاصمة بغضداد، مهددين 

بهتك املقدسات الدينية.
ومثلت تلك املناسبة البذرة االساسية لتأسيس 
الحشضد الشعبي وكذلك الجزء األساس واالهم 
الصهيونيضة  االمريكيضة  املخططضات  لكبضح 

االرايض  إسضقاط  اىل  الراميضة  السضعودية 
العراقية بيد جماعات داعش االجرامية. 

وبالفعضل تبددت بذلك أحام القوى التكفريية 
والظاميضة ومؤامضرات القوى االسضتعمارية 
الراميضة إلعضادة العضراق وشضعبه اىل مربضع 

التبعيضة الطائفية والسياسضية فكان السضيد 
السيسضتاني وفتضواه املباركضة وكان الحشضد 
أبطالضه ومجاهضدوه شضبابا وشضيبة، الذيضن 

أذهلوا الدنيا بانتصارات تأريخية ...

تفاصيل اوسع صفحة 2

المراقب العراقي/بغداد...
كشضف محافظ البرصة أسضعد العيدانضي، امس االحد، 
حجضم املبالضغ املسضتحقة للمحافظة بذمضة الحكومة 

املركزية، من تخصيصات البرتودوالر.
وقضال العيداني، يف ترصيضح صحفي تابعتضه »املراقب 
العراقضي« ان »الحكومة املحليضة يف محافظة البرصة، 
تنتظر إقرار موازنة 2021، لغرض حسضم ملف ديونها 
املرتتبة بذمضة الحكومة املركزية لهضا من تخصيصات 

البرتودوالر«.
واضضاف ان »محافظة البرصة لديها ما يقارب سضبعة 
عضر تريليون دينضار، بذمة الحكومضة االتحادية، من 

تخصيصات البرتو دوالر للسنوات الفائتة«.
ولفت ان »البرصة تنتظر إقرار قانون املوازنة وتأسيس 
صندوق البرتو دوالر للمحافظات املنتجة، الذي أضيف 

ضمن أحد بنود موازنة 2021«.
واشضار اىل ان »محافظضة البضرصة تحتضاج إىل الكثضري 
مضن األموال لغضرض إعضادة االعمضار ودعم املشضاريع 
االقتصاديضة فيهضا«، مطالبضاً »الجميع بالسضعي ملنح 

البرصة ديونها، وأن ال تتأخر اىل السنوات املقبلة«.

البصرة: الديون المترتبة 
بذمة الحكومة بلغت 
»17« ترليون دينار
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فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق
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فشل محاولة 
تعويم 

السفينة الجانحة 
بقناة السويس 

مجددًا

الشعب 
اليمني 
هو من 

يرسم حدود 
الشرعية !

االصابة تبعد 
مروان حسين
 عن القائمة 

اآلسيوية 
للشرطة 456

المراقب العراقي/بغداد...
وصفضت النائضب منضى الغرابي، امضس االحضد، عملية 
التوافق بض«البدعة«، فيما دعت اىل رضورة انهاء العمل 

بها يف القضايا املصريية كاملوازنة.
وقالضت الغرابي يف ترصيضح صحفي تابعتضه »املراقب 
العراقضي«، ان »مجلس النضواب انتظر طويا، للوصول 
اىل حضل نهائضي يف قضيضة حصضة اقليضم كردسضتان يف 
املوازنضة، لكن ارصار االقليم عىل عدم تسضليم ما عليه 
من واجبضات للحكومضة االتحادية ورغبتهضم يف تكرار 
سضيناريو املوازنضات السضابقة مضن خضال التسضويف 
واملماطلة لكسضب الوقت واحراج الربملضان يحول دون 
حسضم هذا امللف ما تسضبب يف تأخري املوازنة منذ قرابة 

الشهرين«.
واضافضت ان »رئاسضة مجلس النضواب عليهضا تطبيق 
القانضون والنظضام الداخضيل للربملضان وان يتضم عرض 
املوازنضة للتصويضت ووضضع جميع املقرتحات بشضان 
املضواد الخافية وترك الخيار العضاء الربملان للتصويت 
باالغلبية فيما يرونه مناسضبا ويخدم املصلحة العامة 
بعيضدا عضن املجامضات التي لضم تحقق البناء الوسضط 
والجنوب ومناطقنا اال الخراب بسبب نقص الخدمات 

وتهالك البنى التحتية«.

برلمانية تصف
 التوافق بـ»البدعة« 

كتلة سياسية: 
تخفيض الدوالر بيد الحكومة 

ونسعى لتغييره
المراقب العراقي/بغداد...

اكدت كتلة صادقون النيابية، امس االحد، ان قرار تخفيض سعر رصف 
الدوالر بيد الحكومة، فيما كشفت عن وجود مساع برملانية لتخفيضة.
وقضال النائضب عن الكتلضة محمد البلضداوي يف ترصيح صحفضي تابعته 
»املراقب العراقي« إن “قرار تخفيض سضعر الرصف بحسضب الدستور 
بيضد الحكومة والبنك املركزي العراقي، ولكضن ما يعاني منه املواطنون 
من ارتفاع السضعار السضلع، يدفعنا كممثلني عن الشعب إىل اتخاذ قرار 

بهذا الصدد”.
واضاف أن »هناك توجها برملانيا إلقرار قانون يلزم الحكومة بتخفيض 

سعر الرصف«.
يشضار اىل ان املوازنضة شضهدت طيلة االيام السضابقة خافاً حضاداً حول 

تمريرها السيما بما يتعلق بسعر الرصف وحصة الكرد.

-



2 االثنين 29 آذار  2021 العدد 2555 السنة الحادية عشرةمن احلدث
صحيفة-يومية-سياسية-عامة

A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

»قادة النصر« ودورهم في الميدان اليزال عالقًا في األذهان

العراقيون يستذكرون انطالق فتوى الجهاد الكفائي 
وبطوالت رجالها على السواتر

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
بفخ�ر واعتزاز وانتص�ار تأريخي عىل الق�وى الظالمية 
واالرهابية، يستذكر العراقيون الذكرى السابعة لصدور 
فتوى الجه�اد الكفائي من قبل املرجعي�ة الدينية العليا 
يف النجف االرشف، والتي كانت والزالت وس�تبقى »السد 

املنيع« بوجه املخططات االرهابية .
بطوالت وتضحيات جس�دتها تلك الفتوى، عقب التحاق 
جحاف�ل املجاهدي�ن اىل س�وح القتال ملواجه�ة االرهاب 
ووق�ف تم�دده يف العراق، جس�دها االبطال من ش�باب 
وش�يبة، كما اس�تذكر العراقي�ون ال�دور الرئييس الذي 
قدمه الش�هيدان قاسم س�ليماني وأبو مهدي املهندس، 
الل�ذان ل�م ي�رددا يف الوق�وف ع�ىل الخط�وط االمامية 
بوج�ه االره�اب وكذل�ك يف تقدي�م الخطط العس�كرية 
الت�ي أربكت االرهاب وعجل�ت يف هزيمته.   ويف الخامس 
ع�ر م�ن ش�عبان 2014 ه�ب العراقيون س�يما أبناء 
محافظات الوسط والجنوب نحو التطوع للجهاد، عقب 
فت�وى الجه�اد الكفائي املبارك�ة التي أصدره�ا املرجع 
االع�ىل يف النجف االرشف الس�يد عيل السيس�تاني )دام 
ظل�ه( يف خطبة الجمع�ة بالصحن الحس�يني الريف، 
والتي ج�اءت عقب اجتياح جماع�ات داعش االجرامية 
ملس�احات شاس�عة م�ن االرايض العراقي�ة والس�يطرة 
ع�ىل محافظ�ة املوص�ل بالكامل، فض�ال ع�ن الغالبية 
العظم�ى م�ن ص�الح الدي�ن واالنب�ار ودي�اىل وارتكبت 
الجرائ�م املروع�ة فيه�ا، وم�ن ثم التوس�ع يف ع�دد من 
مناطق حزام العاصمة بغداد، مهددين بهتك املقدس�ات 
الدينية.ومثلت تلك املناس�بة البذرة االساس�ية لتأسيس 
الحش�د الش�عبي وكذلك الجزء األس�اس وااله�م لكبح 
املخطط�ات االمريكية الصهيونية الس�عودية الرامية اىل 
إسقاط االرايض العراقية بيد جماعات داعش االجرامية. 
وبالفع�ل تبددت بذلك أحالم القوى التكفريية والظالمية 

ومؤام�رات القوى االس�تعمارية الرامية إلع�ادة العراق 
وش�عبه اىل مربع التبعي�ة الطائفية والسياس�ية فكان 
السيد السيس�تاني وفتواه املباركة وكان الحشد أبطاله 
ومجاهدوه شبابا وشيبة، الذين أذهلوا الدنيا بانتصارات 

تأريخي�ة .وأك�دت كتلة ائتالف دولة القان�ون، أن فتوى 
الجه�اد الكفائي للمرجعية الدينية أك�دت هوية الوطن 
وجس�دت ورس�خت وحدة العراق يف مجابهة قوى الر 
والظ�الم والتكفري التي انت�رت يف عدد من محافظاته. 

وقال�ت الكتل�ة، يف بي�ان أن�ه به�ذه املناس�بة نس�تذكر 
الش�هداء االبرار الذي�ن بذلوا مهجهم دفاع�ا عن الوطن 
واس�تجابة لفتوى مرجعيتنا الرش�يدة، ونطالب باملزيد 
م�ن الرعاية لعوائله�م والعناية بالجرح�ى من املقاتلني 

االبطال الذين مازالوا يذودون يف السواتر ويسهرون عىل 
حدود الوطن لردع كل من تسول له نفسه املساس بأمن 
الع�راق وأهله.وللحديث حول هذا املوض�وع، أكد املحلل 
السيايس صباح العكييل، أن »فتوى الجهاد الكفائي هي 

إش�ارة بارزة يف تأريخ العراق املعارص عىل دور املرجعية 
يف حفظ وح�دة الع�راق وحماية حدوده واس�تقالليته، 
وأن فضله�ا لم يقترص ع�ىل العراق وإنم�ا عىل املنطقة 
برمته�ا كونه�ا دحرت االره�اب الذي كان يه�دد العالم 
ولم يس�تثِن منطق�ة معينة«.وق�ال العكييل، يف ترصيح 
ل�� »املراقب العراقي« إن »اس�تذكار دور املرجعية بهذه 
املناسبة هو محط فخر لجميع العراقيني، كونها وقفت 
س�دا منيعا بوج�ه االرادات االجنبية الرامية اىل إش�عال 
الع�راق وتس�ليمه بيد داعش االجرامي�ة، لكن تضحيات 
املجاهدين االبطال من ش�هداء وجرحى الحشد الشعبي 
والق�وات االمني�ة حقق�ت ن�رصا مبين�ا ع�ىل االرهاب 
وحافظ�ت ع�ىل االرايض العراقية«.وح�ذر، من »جهات 
سياس�ية تعم�ل عىل التس�ويق إلعادة مسلس�ل داعش 
م�ن جديد أو التلميح اىل تنش�يط فعالياته يف املحافظات 
العراقية س�يما املحررة منها، يقابله رهان خارجي عىل 
إع�ادة الف�وىض، لك�ن يف الوقت ذاته هن�اك واقع داخيل 
يؤكد أن وجود الحش�د الش�عبي وصالبة القوات االمنية 
كفي�الن برد أي مح�اوالت من ش�أنها زعزعة الوضع يف 
البلد«.وأش�ار اىل أن »املرجعية تش�كل صم�ام أمان لكل 
املنطق�ة خصوصا أنه�ا أكدت عىل مبدأ حرية الش�عوب 
ورف�ض التطبيع مع الكي�ان الصهيوني والوقوف بوجه 

ما يتعرض له الشعب الفلسطيني«.
وح�ول التضحي�ات الت�ي قدمه�ا املقاتل�ون يف الحش�د 
الشعبي والقوات االمنية، سيما قائدي النرص الشهيدين 
قاس�م س�ليماني وأبو مهدي املهندس، لفت العكييل، اىل 
أن »دور الحش�د الش�عبي بمقاتليه وقادته اليخفى عىل 
أح�د، والبد من الوقوف عىل ال�دور الكبري والرئييس الذي 
لعبه قائدا النرص الش�هيدان قاسم سليماني وأبو مهدي 
املهن�دس يف مجابهة االره�اب وبطوالتهما وتحركاتهما 

املهمة يف القضاء عىل اإلرهاب العاملي«.

تغريدة

االعالمي الدكتور عالء مصطفى

الكالمية  المزاي���دات  اثبتت 
حول سعر صرف الدوالر وبما 
يقبل الش���ك ان لقمة عيشنا 
بيد حيت���ان كبيرة تحتكم 
تديرها  اهلية  مصارف  على 
لها  بعناوين بديل���ة وتوفر 
بيئة تنع���ش المضاربة عبر 
ادوات سياسية ترتدي ثياب 
وطنية مطرزة بعبارات حب 

الفقراء!

عملية استباقية تطيح بقيادي
 داعيش يف االنبار

استخبارات كركوك تحبط مخططا 
ارهابيا الستهداف قضاة

املراقب العراقي/ كركوك
االس�تخبارات  وكال�ة  مف�ارز  تمكن�ت 
والتحقيق�ات االتحادية، ام�س االحد، من 

إحب�اط مخطط إرهابي الس�تهداف قضاة 
محكمة تحقيق كركوك.

وقالت االستخبارات، يف بيان تلقت »املراقب 
العراقي« نسخة منه، إن »مفارزها تمكنت 
م�ن الق�اء القبض ع�ىل اح�د االرهابيني يف 
محافظ�ة كرك�وك واملطلوب وف�ق احكام 
املادة )4 ارهاب ( النتمائة لعصابات داعش 

االرهابية«.
وأضاف البيان، أن�ه »من خالل التحقيقات 
االولية معة اعرف بأنتمائة لتلك العصابات 
االجرامية فضال عن نيتهم استهداف قضاة 
محكمة تحقيق كركوك اثناء خروجهم بعد 

انتهاء الدوام الرسمي«.

ين
ألم

ط ا
شري

ال

تحالف الفتح يطالب بحضور وزير الكهرباء إلى البرلمان
 املراقب العراقي/ بغداد...

ع�دم  الفت�ح،  تحال�ف  اك�د 
وقوف�ه بالض�د م�ن تطوي�ر 
قط�اع الكهرباء، مش�ددا عىل 
وزيره�ا  حض�ور  رضورة 
اىل مجل�س الن�واب م�ن اجل 

ايضاح خطته.
وق�ال التحال�ف يف بيان تلقت 
»املراقب العراقي« نسخة منه 
إن�ه »ع�ىل الرغم م�ن رصف 
مئات امللي�ارات من الدوالرات 
الكهربائ�ي  القط�اع  ع�ىل 
فاش�لة  مش�اريع  والنتيج�ة 

وخدمات سيئة«.
واض�اف، أن »بعض األطراف 
إضاف�ة  تري�د  السياس�ية 
وتقدي�م  جدي�دة  ق�روض 
تح�وم  س�يادية  ضمان�ات 

حولها الشبهات«.
واك�د »ال نق�ف ض�د تطوي�ر 
قط�اع الكهرباء لك�ن فليأتي 
جلس�ة  إىل  الكهرب�اء  وزي�ر 
ليوض�ح  الربمل�ان  يف  علني�ة 
خطت�ه، اذ يج�ب ان يلم�س 
املواطن تطوراً حقيقياً وليس 
وع�ودا فق�ط وأم�وال ته�در 
وتذهب إىل جيوب الفاسدين«.

بالــوثيقـة

البرلمان  م����ن  يتنحى  الصالح����ي 
ويترك منصبه آلخر.

اسالم وكالم ومسلمون .. 
االٕرهاب والفس�اد واالٕجرام صفات ومسميات الٔفعال وفاعلني 
م�ع اختالف ال�رأي والرٔوية والتش�خيص وفقا ل�رأي املتحدث 
. فبينم�ا يتف�ق العال�م بما فيه العق�الء واملجانني واالٔس�وياء 
واملخابي�ل عىل أن ما تقوم به عصاب�ات بني صهيون والجيش 
االرٕسائي�يل م�ن قت�ل وتهج�ري وتدمري للش�عب الفلس�طيني 
ه�و إره�اب دولة منظم ومرع�ن ومدعوم وأن ق�ادة الكيان 
االرٕسائييل وجيش�ه هم إرهابيون بامتي�از اإل أن بوصلة الرأي 
املقل�وب والعق�ل املثق�وب تغ�ريت وتقلب�ت وتحول�ت ليكون 
االٕرهاب�ي هو كل من يقاوم هذا االٕره�اب أو يرفضه أو يتحداه 
. فإي�ران إره�اب وحزب الله إرهاب والحش�د الش�عبي إرهاب 
وأنصار الله يف اليمن إرهاب وكل من يرفع شعار الضد الٕرهاب 
الصهاينة  يف البحرين أو فنزويال أو تنزانيا هو إرهابي بامتياز 
. من الطريف العجيب والغريب يف القضية أن مش�ايخ االٔعراب 
وعبي�د س�الطني الجور تج�اوزوا حدود الل�ه  وقلب�وا املوازين 
وأش�اعوا وروج�وا وبلّغ�وا ع�ىل أن إرسائيل صدي�ق مضمون 
واليه�ود أحبة مخلصون أم�ا العدو االٔول واالٔخط�ر فهو إيران 
ومعها املحور الش�يعي ) املق�اوم( حيثما كان  أو يكون . حتى 
أنه�م بدأوا بتغي�ري املناهج الدراس�ية وترتيب االٓي�ات القرآنية 

واالٔحاديث النبوية بما يخدم فلس�فة 
ابن زايد وابن سلمان والسييس وبقية 
جبن�اء العرب�ان . يف رس�الة وصلتني 
من أحد اإلخوة اللبنانيني من الطائفة 
املس�يحية الكريم�ة ارتك�ب جريم�ة 
قتل يف حادثة مشاكس�ة يف السعودية 
وحك�م عليه باالٕع�دام بقطع رأس�ه 
بالس�يف . وح�ني ج�اء موع�د تنفيذ 
الحك�م م�ن قب�ل اللجن�ة الرعي�ة 

)الوهابية(  س�ألوه أن يطلب آخر طلب 
قب�ل إعدامه فقال إنه يري�د أن يموت وهو عىل دين اإلس�الم . 
تفاجأ الس�عوديون واضطروا للموافقة ع�ىل الطلب واعتربوه 
جزًءا من بشارة ابن تيمية يف الوعود الغيبية فوافقوا عىل طلبه 
كي ال يخالفوا الرع . لكنهم وجدوا أنفس�هم يف مشكلة وهي 
أنه غري مختون واملس�لم يجب أن يكون كذلك ولتطبيق الرع 
فق�د تم تطهريه ثم أعطوه مهلة عرة أيام اىٕل أن يلتئم الجرح 
لك�ي يس�تطيع أن يتوض�أ ويصيل ركعتي الش�كر ع�ىل نعمة 
االٕسالم قبل تنفيذ حكم االٕعدام . بعد انتهاء املدة املحددة جاءوا 
لينف�ذوا االٕع�دام فس�ألوه إن كان لدي�ه طلب أخ�ري فقال لهم 
أتمنى أن أصوم رمضان قبل موتي . وبعد التشاور مع القايض 
قرر تأجيل تنفيذ االٕعدام اىٕل ما بعد رمضان . وبعد انتهاء شهر 
رمض�ان منح�وه فرصة قضاء عي�د الفطر وبع�د انتهاء العيد 
أتوا لتنفيذ حكم االٕع�دام فطلب منهم أن يرفعوا طلبه للقايض 
ليس�مح له بتأدية فريضة الحج فوافق الق�ايض وأّجل االٕعدام 
مل�ا بع�د الحج . وقبل أس�بوع م�ن تنفيذ القصاص ه�دى الله 
خصوم�ه أولياء الدم وتنازلوا عن طل�ب االٕعدام واكتفوا بالدية 
الرعية . خرج من الس�جن وأثناء وضوئه وهو يمسح برأسه 

قال الحمد لله الذي أنقذك برأس غريك.

إصبع عىل الجرح .. 

منهل عبد األمري المرشدي ..

املراقب العراقي/ بغداد...
طال�ب مجل�س الن�واب، ام�س األح�د، مجلس 
ال�وزراء بإنه�اء تكلي����ف الدرج�ات الخاصة 
بالوكالة وعرض اسماء املرشح�����ني االصالء 
ع�ىل اللجان الني����ابية املعنية لغرض دراس�ة 
السرية الذاتية للمرش�حني ومدى توفر الروط 

فيهم.
وق�ال رئي�س لجنة االوق�اف والش�ؤون الدينية 
باملجلس، الن�����ائب حسني اليساري، يف بيان 
تلق�ت »املراقب العراقي« نس�خة من�ه: »اطالب 

رئي�����س مجلس ال�وزراء بإنه����اء تكليف 
الدرجات الخاصة واختي����ار مرشحني اصالء 
واملثب����ت  نيس�����ان   ٣0 تاري�خ  قب����ل 
يف م�روع موازن�ة الع�����ام الج������اري 

.»2021
وتابع: »نطالب رئاس�ة مجل�س النواب بعرض 
املرش�حني عىل اللج�ان النيابي�ة املعنية لغرض 
الكف�اءات  توف�ر  م���دى  ومعرف�ة  دراس�تها 
وال�روط املطلوب�ة فيها قب�ل التصويت عليها 

باألصالة«.

البرلمان يطالب الحكومة باختيار مرشحين 
اصالء للدرجات الخاصة قبل 30 نيسان

املراقب العراقي/ بغداد...
رأى املحل�ل الس�يايس س�عد محم�د 
االس�راتيجي  الح�وار  ان  الكعب�ي، 
الذي س�يجري بني بغداد وواش�نطن 
يف الف�رة املقبل�ة، ماه�و اال بواي�ة 
الدام�ة التواجد االمريك�ي يف العراق، 
الفت�ا اىل اهمي�ة وضع نق�اط معينة 
تضمن خروج كامل القوات االجنبية 
م�ن البالد.وقال الكعب�ي، يف ترصيح 
تابعته »املراقب العراقي« إن »الربملان 

ص�وت عىل اخ�راج الق�وات االجنبية 
من العراق بش�كل كام�ل، وبهذا فأن 
الش�عب قال كلمته برفض اي تواجد 

اجنبي عىل ارايض البالد«.
واضاف ان “مطلب الش�عب يجب ان 
تحمله الحكوم�ة محمل الجد ليكون 
حوارها مع الجانب االمريكي باتجاه 
اخ�راج جمي�ع الق�وات االجني�ة من 

العراق”.
وبني ان “الحوار االسراتيجي املزمع 

اجرائ�ه بالف�رة املقبلة م�ع الجانب 
االمريك�ي ماه�و اال بواب�ة لرعن�ة 
التواج�د االمريكي يف الع�راق وادامته 
بم�ا يحقق مصلحة واش�نطن، االمر 
الذي س�يتبعه رفض شعبي وسيايس 
عراق�ي وق�د يق�ود اىل م�اال يحم�د 
عقب�اه، وهو مايحتم ع�ىل الحكومة 
م�ع  نق�اط  ووض�ع  االم�ر  حس�م 
االط�راف السياس�ية لضمان تحقيق 

السيادة الكاملة«.

محلل سياسي يحذر: الحوار االستراتيجي المقبل 
بوابة الدامة التواجد االميركي في العراق

املراقب العراقي/ االنبار...
أف�اد مص�در امن�ي يف محافظة 
االنب�ار، ام�س االح�د، باعتقال 
جماع�ات  يف  ب�ارز  قي�ادي 
بعملي�ة  االجرامي�ة  »داع�ش« 
مناط�ق  يف  اس�تباقية  امني�ة 

صحراء االنبار الغربية.
وقال املصدر، إن »القوات االمنية 
نصب�ت كمين�ا لقيادي ب�ارز يف 
تنظي�م داع�ش االجرام�ي حال 
تواجده يف مناطق صحراء قضاء 
الرطب�ة غربي االنب�ار، وتمكنت 
أي  وق�وع  دون  اعتقال�ه  م�ن 

مقاومة تذكر«.
وأض�اف املص�در، أن »القي�ادي 
يع�د من اب�رز املطلوبني للقوات 

االمني�ة ويصنف ضم�ن الرعيل 
االول للتنظيف االجرامي«، مبينا 
اس�تخباراتية  »معلوم�ات  أن 
م�ن  االمني�ة  الق�وات  مكن�ت 
املطل�وب  املس�تهدف  اعتق�ال 
للق�وات االمنية وفق امل�ادة 4/ 

إرهاب«.
مت�ورط  »املعتق�ل  أن  وتاب�ع، 
الق�وات  اس�تهداف  بعملي�ات 
ابان س�يطرت  االمنية واملدنيني 
ع�ىل  االجرامي�ة  الجماع�ات 
م�دن  م�ن  مختلف�ة  مناط�ق 

االنبار«.
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االثنين 29 آذار  2021 العدد 2555 السنة الحادية عشرة

أوض�ح النائب ع�ن تحالف الفتح فاضل جابرابرز املش�اكل 
التي تعيق تمرير املوازن�ة، الفتا اىل ان هناك خالف جوهري 
ومشاكل اخرى تقف حجر عثرة امام التصويت عىل املوازنة.
وقال جابر يف ترصيح صحفي ، ان “خالفات اللحظات االخرية 
تعيق تمرير املوازنة داخل الربملان، فضال عن االضافات التي 
قامت بها االطراف السياس�ية اجل�ت تمريرها”.واضاف ان 
“املوازنة س�يصوت عليها قريبا، رغم وجود بعض املش�اكل 
داخل الكتل السياسية حول املوازنة بعيدا عن املادة 11 التي 
تش�كل محور الخالف بني بغ�داد واربيل”.وبني ان “املوازنة 
لم تعالج مشاكل الوضع املعييش للمواطن متمثال بمفردات 
البطاق�ة التموينية وتخفيض س�عر رصف الدوالر، وبالتايل 

فأنها لم تأت لتحقيق الفائدة للطبقة الفقرية”.

تحالف الفتح:خالفات اللحظات 
االخيرة تعيق تمرير الموازنة

اك�دت عضو تحال�ف االم�ل الكردس�تاني النيابية ي�رى رجب 
ان : مل�ف حصة االقلي�م يف املوازنة .. ش�ائك جدا..والوفد الكردي 
املف�اوض ليس صاحب قرار.وقالت  انه : ل�م يتم التوافق النهائي 
بع�د ع�ىل اقراراملوازنة اذ ان هن�اك العديد من االم�ور غري املتفق 
عليها و التي تعترب  حجر عثرة للبدء بعقد الجلسة املقررة لقراءة 
املوازن�ة مبين�ا ان�ه من الصعب ج�دا ان تعقد الجلس�ة أساس�ا.
واضاف�ت رجب ان:  حصة الكرد يف املوازنة ليس�ت لوحدها  حجر 
عث�رة وانم�ا هن�اك نقاط�ا خالفي�ة اخ�رى والتي نأم�ل ان تحل 
بارسع وقت كون هذا القانون مهم جدا ويخص الحياة املعيش�ية 
للمواطنني.وم�ن املقرر ان يعقد مجلس النواب  جلس�ة للتصويت 

عىل موازنة الدولة للعام الحايل.

نائبة كردية : ملف حصة االقليم في الموازنة شائك 
االقت�صاديجدا..والوفد الكردي المفاوض ليس صاحب قرار

اعلنت بيانات حكومي�ة هندية أن العراق جاء باملرتبة 
األوىل باكرب م�ورد للنفط اىل الهن�د ببيعه اكثر من 20 
ملي�ون برميل خالل ش�هر ش�باط املايض.وبحس�ب 
البيانات ، فإن »واردات الهند من النفط الخام تراجعت 
بش�كل كبري يف شهر ش�باط، مع تباطؤ الطلب بسبب 
ارتفاع أس�عار الوقود واتجاه البالد مرة أخرى لإلغالق 
إلرتف�اع حاالت اإلصابة بف�ريوس كورونا«.واوضحت 
ان »وارداته�ا م�ن النف�ط الخام انخفضت يف ش�باط 
امل�ايض بنس�بة 18.3% مقارن�ة بالفرتة نفس�ها من 
الع�ام الس�ابق إىل 15.24 مليون طن، وه�و ما يعادل 
106 مالي�ني و240  ال�ف برمي�ل وهو أك�رب انخفاض 
عىل أس�اس سنوي منذ ترشين األول 2020«.واضافت 

ان »الهند اس�توردت النفط الخام م�ن العراق بمقدار 
2.89 ملي�ون ط�ن او ما يعادل 20 مليون�ا و230 الف 
برميل خالل ش�هر ش�باط املايض وهو بذل�ك يأتي يف 
املرتبة االوىل بالنس�بة للدول املصدرة للنفط«.واشارت 
اىل ان »الوالي�ات املتحدة االمريكية ج�اءت ثانيا حيث 
بلغت إجمايل تدفقاتها من النفط الخام اىل الهند 2.11 
مليون ط�ن او ما يعادل 14 مليونا و 110 آالف برميل 
وتأتي ثالثا الس�عودية بمقدار 1.61 مليون طن مرتي 
او م�ا يعادل 11 مليون�ا و270 الف برمي�ل ».وتذهب 
صادرات النف�ط العراقي 80% منه�ا إىل الصني والهند 
ودول رشق أس�يا، فيم�ا تذه�ب 20% م�ن الصادرات 

املتبقية إىل دول أوروبا وأمريكا ودول أخرى.

العراق يحقق رقمًا قياسيًا ببيع النفط إلى الهند
كش�ف وزير النفط إحس�ان عبد الجب�ار ان العراق 
يناق�ش »اتفاق�ا عمالقا« مع رشك�ة توتال يس أي 
الفرنس�ية لبناء منشآت بنية تحتية كبرية وتطوير 
حق�ول النفط وإنتاج الغاز، فيم�ا لفت إىل أن البالد 
تح�اول تنويع وارداتها من الغاز.وقتاعبد الجبار يف 
ترصي�ح صحفي، إن »العراق يناقش اتفاقا عمالقا 
مع رشك�ة توتال يس أي الفرنس�ية العمالقة لبناء 
منش�آت بنية تحتية كبرية وتطوي�ر حقول النفط 
وإنت�اج الغاز«.وأوضح الوزير، أن�ه »يتوقع أن يتم 
االنته�اء من العقد قبل ش�هر تموز، وس�وف تقوم 
العالقة مع توتال عىل استهداف الصناعة منخفضة 
الكربون واالستيالء عىل جميع الغاز املشتعل، ومن 

املق�رر أن تنتج 1 غيغا واط من الطاقة الشمس�ية 
يف املرحل�ة األوىل«، مبينا أن »فريق�ا متخصصا من 

وزارة النفط سيقود هذه املناقشات مع توتال«.
وحج�م  عم�الق،  »االتف�اق  أن  إىل  الوزي�ر  ولف�ت 
االس�تثمار يتج�اوز 7 ملي�ارات دوالر«، مبين�ا أن 
»الرشوط، بما يف ذلك القرارات السياس�ية واإلدارية 
للنم�وذج االقتصادي الذي يحم�ي حقوق الطرفني، 
ق�د ت�م االتف�اق عليه�ا بالفعل«.وبني الوزي�ر، أن 
»العراق س�يخفض وارداته من البنزين وأويل الغاز 
بنس�بة 50% يف ع�ام 2021 و90% يف ع�ام 2022«، 
مؤكداً أن »العراق سيحتاج إىل حجم محدود جداً من 

واردات زيت الغاز لدعم توليد الطاقة«.

وزير النفط يكشف عن »اتفاق عمالق« مع شركة فرنسية لتطوير حقول الغاز

إرتفاع سعر صرف الدوالر 
في بغداد وإقليم كوردستان 

المثنى تحدد سبب جفاف 
»بحيرة ساوة«

البورص�ة  يف   ، ال�دوالر  رصف  أس�عار  أرتفع�ت 
كوردس�تان.وقال  واقلي�م  بغ�داد  يف  الرٔييس�ية 
مص�در، إن بورص�ة الكف�اح املركزي�ة يف بغ�داد 
س�جلت 144600 دينار عراق�ي مقابل 100 دوالر 
أمريكي فيما س�جلت بورص�ة الحارثية 144550 
دين�ارا عراقي�ا مقاب�ل 100 دوالر.فيم�ا س�جلت 
بورص�ة الكف�اح املركزية خ�الل افتتاحها صباح 
الخمي�س امل�ايض 144500 دينار عراقي.وأش�ار 
ٕىل أن اس�عار البي�ع وال�رشاء اس�تقرت يف مح�ال 
الصريفة باالٔسواق املحلية يف بغداد حيث بلغ سعر 
البي�ع 145000 دينار عراقي، بينما بلغت اس�عار 
ال�رشاء 144000 دين�ار ل�كل 100 دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كوردس�تان فقد شهدت 
اسعار الدوالر ارتفاعا طفيفا حيث بلغ سعر البيع 
145000 دين�ار لكل مائ�ة دوالر، والرشاء وبواقع 

144700 دينار لكل مائة دوالر أمريكي.

كش�ف دائرة املهندس املقي�م يف محافظة املثنى ، 
عن أسباب تعرض بحرية ساوة للجفاف.

»حرك�ة  إن  ع�ي«،  راي  الدائ�رة،  مدي�ر  وق�ال 
الصفائ�ح التكتوني�ة وال�زالزل الت�ي حصلت يف 
مناطق شمال رشق العراق منذ عام 2016 وحتى 
اآلن، والت�ي وصل�ت توابعه�ا إىل الس�ماوة أدى 
إىل انس�داد املج�اري تحت الس�طحية التي تغذي 

)بحرية ساوة( مما أدى إىل جفافها«.
اتص�ال  ع�ىل  املائي�ة  امل�وارد  »وزارة  أن  وب�ني، 
مب�ارش م�ع الجه�ات العاملية وال س�يما جامعة 
)فرايبورگ( االملانية، الت�ي زارت املكان أكثر من 
م�رة وقام�ت فرقه�ا بالغطس ملعرف�ة طبيعتها 
وتوصل�ت اىل نتائ�ج مهمة«، الفت�ا إىل أن« اعادة 
الحي�اة اىل البح�رية ال يمكن إال م�ن خالل جهات 
عاملية تملك أجهزة متخصصة بهذا املجال، فضال 

عن توفر األموال الالزمة لهذا العمل«.

شركات الهاتف النقال تسيطر على هيأة اإلعالم 
واالتصاالت وتتحكم بمن يتولى رئاستها

الحكومة تحارب الفساد وتدافع عن الفاسدين !

املراقب العراقي/مشتاق الحسناوي..
رشكات الهات�ف النقال ه�ي أحد مرتكزات الفس�اد 
يف قطاع االتص�االت، عىل الرغم م�ن رداءة خدماتها 
وارتف�اع أس�عارها مقارنة ب�دول الج�وار ، فمعظم 
دول العالم تعتمد بشكل كبري عىل إيرادات االتصاالت 
لتش�كل ج�زءا من موازنته�ا العامة، لك�ن يف العراق 
االمر يختلف , فرشكات االتصاالت هي التي تس�يطر 
عىل هيأة االعالم االتصاالت وهي التي تس�ري أمورها 
بما يخ�دم مصالحه�ا , واالخطر هي املس�ؤولة عن 
تعي�ني رئيس�ها بالتع�اون م�ع رئيس ال�وزراء الذي 
تؤكد مصادر برملانية أن توقيعه جاهز ألي شخصية 
تختاره�ا تلك ال�رشكات , ولعل حادث�ة تمديد عقود 
عم�ل تلك ال�رشكات ومنحه�ا الرخص�ة الرابعة وما 
رافقها من خفايا توضح ضلوع رئيس الوزراء بملف 
التمديد.واس�تكماال لهذا امللف كش�ف النائب محمد 
ش�ياع الس�وداني ، خفاي�ا اختي�ار الرئي�س الجديد 
لهي�أة اإلعالم واالتص�االت خلفاً للرئي�س املقال عي 
الخويل�دي. وقال الس�وداني يف بي�ان: إن “املعلومات 
املتوفرة لدينا تؤكد أن عملية الرتشيح واختيار البديل 
تج�ري اآلن ب�ني رشكات الهات�ف النق�ال وأصحاب 
القرار، وهناك أسماء متداولة تم اختيارها ال لكونها 
مهني�ة أو نزيه�ة بق�در ما كونه�ا تحت الس�يطرة 

والكاظمي سيوافق عىل ترشيحها”.
وأضاف الس�وداني، أن “األس�ماء البديل�ة لن تخرج 
عن سياس�ة رشكات الهات�ف النقال الت�ي تدير بها 
هيأة اإلعالم واالتصاالت بش�كل حقيقي منذ سنوات 
بمس�اعدة الجهات الرسمية والسياس�ية املستفيدة 

من نفوذ وأموال هذه الرشكات”.

وعن إنشاء مرشوع لشبكة اتصال وطنية يف العراق، 
أج�اب الس�وداني قائ�ال: “منذ عرش س�نوات وهيأة 
اإلع�الم واالتص�االت بمعية ال�رشكات تمتنع وتضع 

العراقيل تجاه أي محاولة لتأسيس رشكة رابعة.
ويف هذا الش�أن أكد الخبري االقتصادي إياد املالكي  أن 

»فس�اد الهيأة لي�س بجديد , فجميع الذي�ن تعاقبوا 
عىل رئاستها متهمون بالفساد والتغايض عن جرائم 
رشكات املوباي�ل بح�ق العراقي�ني يف ظ�ل خدم�ات 
س�يئة ومرتفعة الثمن  فمنهم من اُهدي له سيارات 
مصفح�ة وآخر اش�رتى قص�ورا يف أوروب�ا وغريهم 

الذين أثروا من املال الحرام ولم يحاسبهم أحد , وتلك 
الرشكات هي التي تسري رئيس الهيأة عي الخويلدي 
الذي أقاله الربملان بس�بب فس�اده , واملشكلة أنه لم 
تتم محاكمته عىل هدر املال العام بسبب حمايته من 

أحزاب كانت رشيكة له يف الفساد.

وق�ال املالك�ي يف اتصال مع ) املراق�ب العراقي(: إن 
عملي�ة اختي�ار رئيس جدي�د للهيأة تت�م من خالل 
موافقة الرشكات عليه وباالتفاق مع رئيس الوزراء 
وبعض الش�خصيات املقرب�ة منه , وبذل�ك يناقض 
الكاظم�ي مبدأ االص�الح الذي دعا الي�ه ,فالحكومة 
وكم�ا ه�و واض�ح يف مل�ف تجدي�د عق�ود رشكات 
االتصاالت تمارس فس�ادا مبطن�ا واليوجد اعرتاض 
علي�ه من قب�ل الكتل ,م�ا يؤكد رشاكته�ا يف ملفات 
فس�اد تل�ك ال�رشكات ,حي�ث تغاضت عن فش�لها 
ورسقته�ا املنظمة للمواطن , مقابل عقود لصالحها 
.وع�ىل صعيد متصل أكدت لجن�ة الخدمات النيابية، 
عدم وجود أي جهة بإمكانها إيقاف رسقات رشكات 
االتص�االت يف العراق لس�يطرة مافي�ات وعصابات 
كبرية عليها، وس�ط مطالبات بتشكيل لجنة لتدقيق 
ملفات رشكات االتصال، وأنباء عن تعرض الكاظمي 

للضغط لتمديدها .
بالش�أن االقتص�ادي حس�ني  املخت�ص  أك�د  كم�ا 
ع�الوي، أن تأث�ري رشكات االتص�االت ع�ىل الدول�ة 
أدى اىل تأخري تش�غيل ال�رشكات الوطنية كون االمر 
اليص�ب بمصالح تل�ك الرشكات ولي�س بمقدور أي 
جهة إيق�اف رسقات رشكات االتص�االت والذي من 
املف�رتض أن يكون ثاني أهم مل�ف بعد النفط إال أن 

سيطرة املافيات عليها تحول دون ذلك.
وتاب�ع ع�الوي: أن ضع�ف الحكوم�ة الحالي�ة وراء 
االتص�االت يف رسقاته�ا وس�عيها  تم�ادي رشكات 
لتعي�ني مدير للهيأة عىل مقاس�ها وبدعم من رئيس 
ال�وزراء الذي كان املدافع ع�ن رسقات تلك الرشكات 

ومارس ضغوطاً عىل القضاء لتمديد عملها .

أعلن�ت وزارة الزراعة ، عن أس�باب ارتفاع أس�عار 
املحاصي�ل الزراعية، فيما أش�ارت إىل أن األس�عار 

ستنخفض خالل أقل من أسبوع.
وقال وكيل الوزارة مهدي الجبوري ، إن “محصول 
الطماطم من املحاصيل املهمة التي اهتمت الوزارة 
بدعمه�ا للف�الح ما انعكس ع�ىل زي�ادة اإلنتاج”، 
مبين�اً أن “ال�وزارة منع�ت من اس�ترياد محصول 
الطماط�م من�ذ 2019 لوجود اكتف�اء ذاتي وحتى 
اآلن”.وأضاف الجبوري، أن “الطماطم املس�توردة 
املوجودة يف األس�واق تدخل م�ن الخارج عن طريق 
التهريب ولم تش�ّكل نس�بًة عاليًة”، مش�رياً إىل أن 
“ارتف�اع أس�عار بعض املحاصي�ل نتيج�ة انتهاء 
موسم املغطاة وبداية إنتاج املكشوفة وهذا يستمر 
أليام فقط ال تتجاوز األس�بوع وتعود األس�عار إىل 

ما كانت عليه”.
وأك�د، أن “إنتاج املزارعني مس�تمر م�ن املحاصيل 
الزراعي�ة وخصوص�اً يف الزبري يف الب�رصة وكربالء 
والنج�ف وغريه�ا، إذ س�يطرح اإلنت�اج بكمي�ات 
كب�رية، وبع�د أيام سيش�كي املزارعون م�ن زيادة 
اإلنت�اج وانخفاض األس�عار لعدم وج�ود مصانع 
لس�حب فائض اإلنت�اج”، مؤكداً أن�ه “خالل العام 

املايض صدرنا الطماطم إىل اإلمارات”.
وأوض�ح الجب�وري، أن “هن�اك تنس�يقاً عالياً مع 
مركز العمليات الوطنية والجهات األمنية املختصة 
ومستش�ارية األمن الوطني وجه�از األمن الوطني 
للح�د من عملي�ات التهريب وتمَّ إت�الف العديد من 
املحاصي�ل الزراعية املمنوع اس�تريادها”، الفتاً إىل 
أن “ال�وزارة أعلن�ت ع�ن اكتفائها الذات�ي من 23 
محصوالً ومنه�ا الطماطم والبطاط�ا والباذنجان 
إضافة اىل املنتج�ات الحيوانية كبيض املائدة ولحم 

الدجاج واألسماك ومحاصيل أخرى”.

الزراعة تحدد موعد 
انخفاض أسعار المحاصيل

كش�فت هيئ�ة النزاه�ة االتحاديَّ�ة 
عن تفاصيل ق�رار الحكم الوجاهي 
الصادر بحقِّ مدير بلديَّة يف محافظة 
واسط تس�بَّب بإلحاق رضٍر عمديٍّ 
بامل�ال العام، ُمبّين�ًة أن قرار الحكم 
�ن إلزامه بدفع  الص�ادر بحقه تضمَّ
قيمة الرضر الحاصل.وأرشات دائرة 
التحقيق�ات يف الهيئ�ة، ويف معرض 
حديثه�ا ع�ن القضيَّة الت�ي حققت 

فيها وأحالتها إىل القضاء، إىل إصدار 
ق�راراً  واس�ط   جناي�ات  محكم�ة 
يقيض بالحبس الش�ديد ملدير بلديَّة 
أس�بق ُمدَّة ثالثة س�نواٍت؛ اس�تناداً 
إىل أح�كام امل�ادة )340( من قانون 
الق�رار  أن  موضح�ًة  العقوب�ات، 
�ن إل�زام املُ�دان بدف�ع قيم�ة  تضمَّ
الرضر البالغ�ة )6,200,000,000( 

مليارات ديناٍر.

النزاهة: الحبس الشديد لمسؤول  تسبب 
بضرر مالي مقداره 6 مليارات دينار

أرقام واقتصاد
350

مدارس جديدة تم افتتاحها 
من قبل محافظ بغداد 

ويعلن احالة 14 مشروعًا 
في قضاء الزوراء

5

مليار دوالر االموال 
العراقية التي تم تهريبها 

للخارج بحجة اإلستيراد 
وبقوائم مزورة

أعلن�ت وزارة النفط الس�ورية تأخر وص�ول ناقلة كانت 
تحم�ل النفط ومش�تقات نفطية إىل البالد بس�بب تعّطل 
حركة عبور قناة السويس، كاشفة أنها تعمد إىل »ترشيد 
توزيع الكميات املتوفرة من املش�تقات النفطية« لتجّنب 

انقطاعها.
وتواجه س�وريا الغارقة يف الح�رب منذ العام 2011 أزمة 
اقتصادية حادة، وكانت الس�لطات قد أعلنت يف منتصف 
م�ارس رفع س�عر البنزي�ن بأكثر م�ن 50 يف املئة يف ظل 
تفاقم أزمة شّح املحروقات التي دفعت دمشق إىل تشديد 

الرقابة عىل التوزيع.
وجاء يف بي�ان لوزارة النف�ط والثروة املعدنية الس�ورية 
أن تعّطل حركة املالحة يف قناة الس�ويس بس�بب جنوح 
س�فينة حاويات عمالقة »انعكس ع�ىل توريدات النفط 
إىل س�وريا وتأخ�ر وص�ول ناقل�ة كان�ت تحم�ل النفط 

ومشتقات نفطية للبلد«.
و تعّطلت حركة عبور قناة الس�ويس بعد جنوح سفينة 
يف املمر الحيوي الذي يمر عربه سنويا 1.1 مليار طن من 
البضائ�ع، أي نحو 10 باملئة م�ن مجموع حركة التجارة 

العاملية، وفق خرباء.
وأوضح بيان الوزارة الس�ورية أنه »بانتظار عودة حركة 
السفن اىل طبيعتها عرب قناة السويس والتي قد تستغرق 
زمنا غري معلوم بعد، وضمانا الس�تمرار تأمني الخدمات 
األساس�ية للسوريني من )أفران ومشاف ومحطات مياه 
ومراكز اتصاالت ومؤسس�ات حيوي�ة أخرى( فإن وزارة 
النفط تقوم حاليا برتش�يد توزي�ع الكميات املتوفرة من 
املشتقات النفطية )مازوت - بنزين( بما يضمن توفرها 

حيويا ألطول زمن ممكن«.

أزمة شح المحروقات تتفاقم في سوريا.. والسبب: السفينة الجانحة

مظهر صالح : تمويل سياسات اإلسكان في العراق يجب ان تكون بتكاليف زهيدة
ال�وزراء  رئي�س  مستش�ار  ش�دد 
للش�ؤون املالية واالقتصادية مظهر 
محمد صال�ح ، عىل وجوب أن تكون 
سياسات اإلسكان يف العراق بتكاليف 
زهي�دة، مبين�ا عن وج�ود عجز 2.5 

وحدة سكنية يف العراق.
وقال صالح يف حديث , ان »سياسات 
اإلس�كان يف بلد ناٍم مثل العراق يجب 
ان يك�ون التموي�ل بتكاليف زهيدة، 
أي تموي�ل مير وب�ه عنرص املنحة 
الت�ي ال تعني عدم اس�رتدادها وإنما 
يك�ون التمويل طوي�ل األجل بفائدة 

قليلة يسمى بعنرص املنحة«.
»امل�رصف  ان  صال�ح؛  واض�اف 
العق�اري وصن�دوق االس�كان ه�م 
األس�اس يف سياسات اإلس�كان النه 
قروضه�م تنموي�ة انمائية وميرة 
بش�كل ع�ام بفوائ�د ج�دا بس�يطة 
أق�رب إىل التحميالت اإلدارية وفرتات 

س�داد طويل�ة«، مبين�ا أن »الدول�ة 
م�ن  النم�ط  ه�ذا  لتعزي�ز  تتج�ه 
صال�ح  اإلسكان«.واش�ار  ق�روض 
اىل ان »امل�رصف العق�اري وصندوق 

البن�ك  ت�م دعمه�م م�ن  االس�كان 
مب�ادرة  ضم�ن  العراق�ي  املرك�زي 
االس�كان بمبال�غ قارب�ت 3 ترليون 
او  االرب�ع  الس�نوات  خ�الل  دين�ار 

الخمس�ة املاضية، وحقق�ت نجاحا 
يف حرك�ة قط�اع اإلس�كان بش�كل 
كب�ري«، مس�تدركا يف الوقت نفس�ه 
عن »وجود حاجة مرتاكمة للوحدات 
الس�كنية والتي يقال ع�ن أن العجز 
يق�در ب��2.5 مليون وحدة س�كنية 
وه�و رق�م كبري«.ولف�ت صال�ح إىل 
ان »املص�ارف التجاري�ة ال تم�ارس 
سياسات اإلس�كان إال نادرا، وتكون 
فوائ�د تمويلها تجاري�ا حيث تعامل 
مثل هذه القروض عىل أساس قرض 

تجاري وليس قرض تنموي«.
ويعاني الع�راق من أزم�ة خانقة يف 
الس�كن بس�بب تزاي�د عدد س�كان 
املجمع�ات  ومحدودي�ة  الع�راق 
ق�درة  ع�دم  إىل  إضاف�ة  الس�كنية 
املواط�ن ع�ىل بن�اء وح�دة س�كنية 
خاصة به بسبب غالء األرايض واملواد 

اإلنشائية.
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المراقب العراقي/ متابعة...
قال�ت الرشطة الوطنية اإلندونيس�ية 
إن مهاجمني ُيشتبه بأنهما انتحاريان 
كنيس�ة  أم�ام  نفس�يهما  فج�را 
كاثوليكي�ة يف مدينة ماكاس�ار األحد 
فأصابا 14 شخصاً يف أول أيام أسبوع 

عي�د القيامة. وأضافت أن جماعة من 
املصل�ني كانت داخ�ل الكنيس�ة التي 
تق�ع ع�ى جزي�رة س�والوييس وقت 
االنفج�ار ال�ذي تزام�ن م�ع اق�راب 
الق�داس من نهايت�ه. وكانت الرشطة 
قد قالت يف وقت سابق إن املهاجم نفذ 

االنفجار بمفرده، مؤكدًة أن ش�خصاً 
قتل يف االنفجار أمام الكنيس�ة يشتبه 
بأن�ه منفذ التفج�ر. وق�ال املتحدث 
باسم رشطة ساوث ساالويزي لوكالة 
»روي�رز« إن ع�دداً من الن�اس كانوا 

داخل الكنيسة وقت االنفجار.

المراقب العراقي/ متابعة...
تتواصل املواجهات الدامية بني قوات حكومة صنعاء 
من جهة وقوات  هادي املس�نودة بطائ�رات العدوان 
الس�عودي يف منطق�ة َملُْبودة عند األط�راف الرشقية 
ملديرية َمْدِغل الِجْدعان شمايل غرب محافظة مأرب.

وبالتزامن مع مواجه�ات مماثلة يف األطراف الغربية 
ملنطق�ة الَبّاء وإي�دات الراء بمديري�ة ِصواح غربي 
املحافظ�ة، فيما ش�نت طائرات التحالف الس�عودي 
سلس�لة غارات جوي�ة عى مناطق س�يطرة الجيش 
واللج�ان يف املديريت�ني ذاتهم�ا يف املحافظ�ة الغني�ة 
بالنف�ط، يجري ذل�ك يف ظل مواجهات مس�تمرة بني 
الطرف�ني يف صحراء العلم املرامية ب�ني مديرية َخْب 
�ْعف يف محافظة الجوف ومديرية رغوان شمايل  والشَّ
محافظ�ة مأرب، وخ�ال الس�اعات املاضية قصفت 
مقات�ات التحالف الس�عودي ب�4 غ�ارات منطقتي 

ْعف نفسها.  ْهرَة بمديرية َخْب والشَّ املرازيق والظُّ
ه�ذا وأعل�ن التحالف الس�عودي اع�راض وتدمر 3 
طائرات مس�رة أطلقت م�ن اليمن باتج�اه املنطقة 
الجنوبي�ة للس�عودية، بالت�وازي مع تدم�ر زورقني 
مفخخ�ني قب�ل تنفي�ذ هج�وم يف الحدي�دة. وش�نت 
مقاتات التحالف الس�عودي غارة جوية اس�تهدفت 
فيها مديرية الُلَحيَّة ش�مايل غرب محافظة الُحَدْيَدة، 
فيما قصفت طائرات تجسس�ية للتحالف الس�عودي 
بغارتني مطار الُحَدْيَدة ال�دويل وب�6 غارات منطقتي 
الف�ازة والتَُّحْيت�ا جنوب املحافظة، وبحس�ب مصدر 
عس�كري يف حكوم�ة صنع�اء فق�د ُرص�دت خ�ال 
الساعات ال�24 املاضية 207 خروقات جديدة لقوات 
التحالف الس�عودي بينها قصف مدفعي عى مناطق 

سيطرة الجيش واللجان ب�444 قذيفة مدفعية. 
وأك�د أن خروقات ق�وات التحالف الس�عودي التفاق 
وقف إطاق النار يف الُحَدْيَدة الذي ترعاه األمم املتحدة 
منذ ال�18 من كانون األول 2018، ش�ملت استحداث 
تحصين�ات قتالية جنوب ورشق الُحَدْي�َدة تزامناً مع 

تحليق 13 طائرة تجسسية. 
إىل ذل�ك تش�هد مديري�ة َمْقَبٌنة عن�د الري�ف الغربي 
ملحافظة تعز جنوبي غرب اليمن مواجهات متقطعة 
بني ق�وات حكومة صنعاء من جه�ة وقوات الرئيس 
هادي من جهة أخ�رى، حيث أعلنت األخرة عن قتى 
وجرحى يف صفوف ق�وات حكومة صنعاء خال صد 
هجم�ات لهم يف ع�دد من املواق�ع التابع�ة لحكومة 

هادي.
وق�د أعلن املتحدث باس�م الق�وات املس�لحة اليمنية 
العمي�د يحيى رسيع، يوم الس�بت أن القوات اليمنية 
ق�د توج�ه »رضب�ات موجع�ة ل�م يعهده�ا النظام 
الس�عودي«، وقال إنه »ق�د نلج�أ إىل توجيه رضبات 
قوي�ة ل�م يعهده�ا النظ�ام الس�عودي ما ل�م يوقف 

عدوانه وحصاره«.

وعق�ب كل ه�ذه الهزائ�م الت�ي ُمني�ت به�ا اململكة 
والتي أثرت س�لباً عى أقتصاده�ا املرنح، أعلن وزير 
الخارجية السعودي قبل عدة أيام عن مبادرة جديدة 
إلنه�اء الح�رب يف اليمن والخ�روج بم�اء الوجه من 
املس�تنقع اليمن�ي. ولقد ج�اءت املبادرة الس�عودية 
للس�ام يف اليمن لتمثل محاولة من الرياض للخروج 
من املس�تنقع اليمني، ولكنها أيضاً تش�كل مس�عى 
إلبراء الذمة أمام الغرب الذي بات يلومها عى الحرب 
التي تبدو با نهاية. وحول هذا الس�ياق، أعلن األمر 
»فيص�ل بن فرح�ان بن عبدالل�ه«، وزي�ر الخارجية 
السعودي، خال مؤتمر صحفي يوم 22 مارس/آذار 
2021، أن املبادرة الس�عودية للسام يف اليمن تشمل 
وقف إط�اق النار يف أنحاء الب�اد تحت إرشاف األمم 
املتحدة، وبدء املشاورات بني األطراف اليمنية للتوصل 
إىل حل س�يايس لألزمة برعاية األمم املتحدة بناء عى 
مرجعيات ق�رار مجلس األمن الدويل 2216، واملبادرة 

الخليجي�ة وآليته�ا التنفيذي�ة، ومخرج�ات الح�وار 
الوطن�ي اليمني الش�امل. وقال الوزير الس�عودي إن 
املبادرة سوف تنفذ فور قبول كل األطراف لها، إال أنه 
أكد بشكل خاص، حق الرياض يف الدفاع عن أراضيها 

ضد هجمات قوات صنعاء.
ورداً ع�ى ه�ذه املب�ادرة، اعت�بت حرك�ة »أنص�ار 
الل�ه« اليمنية، مس�اء ي�وم أمس االثن�ني، أن املبادرة 
الس�عودية الجديدة  إلنهاء الحرب يف اليمن ال تتضمن 
أي يشء جدي�د. وقال رئيس الوف�د اليمني املفاوض، 
»محم�د عب�د الس�ام«، يف حديث لوكال�ة »رويرز«، 
»هذه الخطة ال تتضمن ش�يئا جديدا، إن اململكة جزء 
م�ن الحرب ويجب أن تنهي الحصار الجوي والبحري 
ع�ى اليمن ف�ورا«. وأضاف عبد الس�ام »أنصار الله 
س�تواصل املحادثات مع الس�عودية وس�لطنة عمان 
والواليات املتحدة للتوصل إىل اتفاق س�ام«. وش�دد، 
عى أن »فتح املطارات واملوانئ حق إنساني ويجب أال 

يستخدم كأداة ضغط«، كما جاء.
كم�ا أكد رئيس الوفد الوطن�ي املفاوض يف اليمن عى 
»موقف حركة أنصار الله الثابت برفع الحصار ووقف 
الحصار”، مضيفاً أن “أي مبادرة ال تلتفت إىل الجانب 
اإلنس�اني فهي غر جادة«. وتابع »عبد الس�ام«، يف 
رد ع�ى إعان وزي�ر الخارجية الس�عودي فيصل بن 
فرحان آل س�عود أن باده تطرح ما أس�ماه “مبادرة 
س�ام جديدة” إلنهاء عدوانها عى اليمن. ويف السياق 
نفسه، لفت »محمد عبدالسام«، أن »الوضع يف اليمن 
ال يخدم دول الع�دوان وال دول الجوار«، داعياً لتوجه 
حقيقي إلنه�اء الحرب واملعاناة اإلنس�انية للش�عب 
اليمن�ي«، متابعاً أن »الحرب عى اليمن فرضت عليه، 
ولس�نا طرفا يف حصار اليمنيني حتى نفاوض عليه«، 
ومش�راً إىل أنه »لو توقف العدوان والحصار من هذه 
اللحظة لتوقفنا، لكن مقايضة امللف اإلنساني بامللف 

العسكري والسيايس مرفوض«.

عربي دوليعربي دولي
العدوان يتلقى ضربات موجعة

معارك عنيفة بين القوات اليمنية وقوات 
هادي على األطراف الشرقية والغربية لمأرب

4
قتلى وجرحى بانفجار يهز كنيسة في إندونيسيا

اكتشاف ساللة جديدة لكورونا قد 
تكون األخطر في العالم

»قسد« تستولي بالقوة 
على منازل مواطنين بالحسكة 

وترفع علم أميركا عليها

قاليباف: توقيع الوثيقة االستراتيجية مع الصين 
عنصر مهم إلنتاج القدرة

آالف النساء يتظاهرن في اسطنبول ضد اردوغان

فشل محاولة تعويم السفينة 
الجانحة بقناة السويس مجددًا

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد مصدر يف هيأة قناة الس�ويس، فش�ل محاولة تعويم س�فينة 
الش�حن التايواني�ة العماق�ة »إيفر غري�ن« الجانح�ة يف مجرى 
القن�اة، الفت�اً إىل أن�ه تم تك�رار املحاولة م�ع حلول موج�ات املد 

البحري املتوقعة.
وقال املصدر لوكالة »سبوتنيك«: »لألسف لم ننجح اليوم بمحاولة 
تعوي�م الس�فينة، س�نكرر املحاولة م�رة أخرى الي�وم مع حلول 

موجات املد البحري املتوقعة«.
ونف�ى مصدر آخ�ر للوكالة وج�ود معلومات بش�أن موعد تعويم 

السفينة، لكنه قال، إن هناك مؤرشات إيجابية عى ذلك.
ويف وق�ت س�ابق، ق�ال مص�در يف إدارة قن�اة الس�ويس لوكال�ة 
»سبوتنيك« إنه من املمكن نقل سفينة الحاويات إيفر جيفن التي 

تسد قناة السويس يف أقرب وقت الليلة، أثناء ارتفاع املد«.
وأضاف: »أتوقع أن يتم نقل الس�فينة اليوم ألنها بدأت تتفاعل مع 
عمل القاطرات.. أعتقد أنه سيتم نقلها بالكامل إىل منتصف القناة 
استعداداً لسحبها خال أعى موجة يف منتصف الليل«، موضحاً أن 
حركة سفينة الحاويات تعتمد بشكل كبر عى املد والجزر املرتفع 

واملنخفض.
وكانت الرشكة املش�غلة للس�فينة الجانحة بقناة السويس »إيفر 
غرين« البحرية التايوانية، أعلنت عن فشل محاوالت إعادة تعويم 
السفينة الجمعة، موضحًة أن التحقيقات األولية تستبعد أي خلل 

فني أو يف املحرك كسبب لجنوحها.

المراقب العراقي/ متابعة...
اعت�ب رئيس مجلس الش�ورى االس�امي محمد باقر 
قاليباف توقيع الوثيقة االسراتيجية بني الجمهورية 
االس�امية االيراني�ة والص�ني عن�را مهم�ا النتاج 
الق�درة. وكت�ب قاليب�اف يف تغري�دة ل�ه ع�ى موقع 
التواصل االجتماعي »توير« االحد: ان توقيع الوثيقة 
االس�راتيجية مع الصني عنر مهم النتاج القدرة يف 
اطار النظرة اىل آس�يا واورآس�يا وفق نهج السياس�ة 

الخارجية املتوازنة واملتمحورة حول االقتصاد.

واض�اف: لاس�ف فان فرص�ا مهمة ق�د ذهبت هدرا 
لغاي�ة اليوم، واالن فان تحويل الوثيقة االس�راتيجية 
اىل تعاون اس�راتيجي بحاجة اىل ارادة جادة لتحقيق 

مصالح اقتصادية للشعب االيراني العزيز.
يذكر ان وزير الخارجي�ة االيراني محمد جواد ظريف 
وعضو مجل�س الدولة وزير الخارجي�ة الصيني وانغ 
يي وقعا يوم امس السبت وثيقة التعاون الشاملة بني 
البلدي�ن لاعوام ال� 25 القادمة والتي تش�مل مختلف 

املجاالت ويف مقدمها السياسية واالقتصادية.

المراقب العراقي/ متابعة...
لألس�بوع الثاني عى التوايل، س�ارت 
تظاهرات بمش�اركة آالف النس�اء يف 
إسطنبول رفضاً النسحاب تركيا من 
اتفاقي�ة دولي�ة تس�تهدف مكافحة 
العن�ف ضد النس�اء، وطالبن دولتهم 

بالعدول عن القرار.
وتجمعت النس�اء املحتجات يف ميدان 
مط�ل ع�ى الس�احل يف إس�طنبول، 
الل�ون،  أرجواني�ة  براي�ات  ولوح�ن 

ورددن هتاف�ات تق�ول »جرائ�م قتل 
النساء سياسية«.

وُكت�ب عى إح�دى الافت�ات »احموا 
النس�اء ال مرتكب�ي العنف«، وس�ط 

وجود أمني مكثف.
وأوضحت مدي�رة فرع منظمة العفو 
الدولية يف تركي�ا إيجي أونفر لوكالة 
»رويرز«، أن »االنسحاب من اتفاقية 
إس�طنبول كارثة عى مايني النس�اء 
الذي�ن يعيش�ون يف ه�ذا  واألطف�ال 

البل�د«، مطالب�ًة أنقرة بالع�ودة عن 
القرار.

وشكل قرار اردوغان صدمة لحلفائه 
األوروبي�ني بإعانه األس�بوع املايض 
انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول 
والتي حملت اس�م املدينة التي وقعت 
بها عام 2011. لكن مسؤولون أتراك 
أوضحوا األس�بوع املايض أن القوانني 
الداخلية وليس اإلصاحات الخارجية 

هي التي ستحمي حقوق املرأة.

المراقب العراقي/ متابعة...
وج�د العلماء طفرات غر معروفة لفروس كورونا املس�تجد لدى 

السياح القادمني من تنزانيا.
وقال رئيس مختب أبحاث »كريس�ب« الخاص، البوفيسور توليو 
دي أوليف�را، إن هن�اك ثاث ح�االت. جميعهم موج�ودون اآلن يف 

أنغوال، بحسب ما نقله موقع »ديار ميس«.
ووفًقا للدراسات األولية، فإن السالة الجديدة هي األكثر خطورة 
م�ن بني املكتش�فة إىل اآلن. وه�ذا الفروس املتح�ور محصن ضد 
األجس�ام املض�ادة وينتقل بس�هولة م�ن ناقل إىل آخ�ر. ويخىش 

العلماء من أن اللقاحات الحالية قد تكون عديمة الفائدة ضده.
كما يش�عر الخ�باء بالقل�ق إزاء حقيق�ة أن الس�لطات التنزانية 
رفضت االع�راف بوجود جائحة ولم تتخذ أي إج�راءات تقييدية. 
ووفًق�ا لهم، من املس�تحيل الس�يطرة عى الوض�ع الوبائي ومنع 

انتشار املرض بهذه الطريقة.
وس�جلت تنزاني�ا رس�ميا 509 حال�ة إصاب�ة بف�روس كورونا، 
بينه�ا 21 حال�ة وفاة. وال توج�د املزيد من البيانات حول انتش�ار 
»كوفي�د-19« يف تنزاني�ا، وأعلنت الس�لطات االنتصار عى املرض 

العام املايض.
ودع�ت منظم�ة الصح�ة العاملي�ة م�راًرا وتك�راًرا الجمهورية إىل 
التعامل مع الجائحة بجدية. لكن الرئيس التنزاني جون ماجوفويل 
نفى خط�ر املرض وع�رض محاربته بالصاة، وت�ويف يف منتصف 

مارس/آذار.

المراقب العراقي/ متابعة...
أقدمت ميليشيا “قسد” املدعومة امريكيا عى تهجر أصحاب 
املن�ازل القريب�ة من مهب�ط لحوامات االحتال بح�ي غويران 
بقوة الساح ووجهت إنذارات باإلخاء ألصحاب منازل أخرى.

ولم تش�فع وثائق وس�ندات امللكي�ة ألصحاب املن�ازل ليجدوا 
أنفس�هم مرشدي�ن دون س�كن وس�ط صم�ت كل املنظمات 

اإلنسانية عن الجرائم املرتكبة بحق أبناء الحسكة.
وقالت وكالة “س�انا” السوررية الرس�مية ان “ميليشيا قسد 
الت�ي تس�عى إىل إفراغ املناط�ق املحيطة بأماك�ن وجود قوات 
االحت�ال األمريكي من املدنيني أقدمت س�ابقاً عى إفراغ ثاثة 
أبنية طابقية يف مس�اكن الجبس�ة الواقعة ب�ني حيي غويران 
وحي الزهور إىل الجنوب من مهبط حوامات لاحتال وطردت 

أهلها منها بقوة الساح“.
ويش�ر الش�اب محمود من أه�ايل حي الزه�ور باملدينة إىل أن 
“امليليش�يا ب�دأت بالتضييق عى األه�ايل يف املنطقة املمتدة من 
مق�ر وجود ق�وات االحتال األمريكي حتى ح�ي الزهور حيث 
أقدم�ت عى إغاق الطريق الواصل إىل الحي بالس�واتر الرابية 
ويضط�ر األهايل حاليا إىل قطع مس�افات طويل�ة للوصول إىل 
مركز املدينة كما قامت بإباغ عدد من أصحاب املنازل القريبة 

إلخائها“.

المراقب العراقي/ متابعة...
املتطرف�ة  اليميني�ة  الجماع�ات  تواص�ل 
الداعمة للرئيس األمريكي الس�ابق، دونالد 
ترامب، مس�اعيها لتقوي�ض إدارة الرئيس 
األمريكي الجديد، جو باي�دن، عب الرويج 

لفكرة املؤامرة، ونرش معلومات مضللة.
وكش�فت صحيف�ة »نيوي�ورك تايم�ز« يف 
تقرير لها أن ه�ذه الجماعات التي أخفقت 
يف إبقاء ترامب تتبنى حاليا ش�عار »أوقفوا 
اللق�اح«، يف محاولة لزعزع�ة الثقة بإدارة 

بايدن.
وش�ددت الصحيف�ة ع�ى أن أنص�ار ه�ذه 
الجماع�ة املتطرفة يبثون أف�كارا متطرفة 
عب شبكات التواصل االجتماعي، ويسعون 

إلش�عال فتي�ل ح�رب أهلي�ة، حي�ث ظهر 
تركيزه�م مؤخرا عى التحذي�ر من تعاطي 
لقاح كورونا، تحت مزاع�م خطورته، وأنه 
مصم�م للقض�اء ع�ى الجن�س الب�رشي، 

حسب قولهم.
وأكدت الصحيف�ة أن هذه املجموعات تميل 
إىل تصوير اللقاحات عى أنها رمز للسيطرة 
الحكومية املفرطة، وش�ككوا من خالها يف 

أداء الحكومة.
ونقل�ت الصحيف�ة ع�ن خباء قوله�م، إنه 
كلم�ا نج�ح معارض�و اللق�اح يف من�ع أو 
تأخر مناعة القطيع، فإن الوقت س�يطول 
لتعود الحياة إىل طبيعتها، وس�يؤدي ذلك إىل 

تقويض الثقة يف الحكومة ومؤسساتها.

المراقب العراقي/ متابعة...
قال�ت صحيفة “ليزيكو” االقتصادية الفرنس�ية إنه من خال 
االس�تمرار يف الرحيب بالطاب األجانب عند إغاق دول أخرى، 
حقق�ت فرنس�ا من األزم�ة الصحية “ميزة نس�بية”، حس�ب 
تقدي�رات وكال�ة “Campus France”، التي أص�درت أرقامها 
الس�نوية، يوم الخميس املايض، “ففي ما يتلعق بجذب الطاب 
الدولي�ني، فإن األزم�ة الصحي�ة الناجمة عن جائح�ة كورونا 
صب�ت يف مصلح�ة فرنس�ا”، تق�ول بياتريس خي�اط، املديرة 
العام�ة للوكالة، وهي وكالة النهوض يف الخارج بالتعليم العايل 

يف فرنسا.
ويف ع�ام 2020، ت�م إغاق الحدود أم�ام كل طالب جامعي من 
أص�ل أربع�ة، والذي�ن ل�م يتمكنوا م�ن االلتحاق باملؤسس�ات 
الجامعية الفرنسية التي حصلوا عى التسجيل ملتابعة الدراسة 
فيه�ا. لكن “فرنس�ا كانت من بني الدول القليل�ة جدا يف العالم 
التي استمرت يف جذب الطاب األجانب”، تؤكد بياتريس خياط، 

مشرة إىل سياسة داعمة ملنح التأشرات للطاب الجامعيني.
 ،”Campus France“ وتظهر األرقام الس�نوية الت�ي نرشته�ا
ي�وم الخميس، أنه يف عام 2020، حدت فرنس�ا من االنخفاض 

يف الوافدي�ن الجدد إىل 25%، حيث س�جلت دول أخرى انخفاضا 
أك�ب بكث�ر )-43% يف الواليات املتحدة األمريكي�ة(، أو )-%63 
يف أس�راليا(. وقد زاد عدد طلبات التسجيل من جميع املناطق 
يف الع�ام املايض، باس�تثناء آس�يا وأوقيانوس�يا )-16% يف عام 

واحد(. وقد جاءت معظم الطلبات من بلدان أفريقيا.
وتش�ر “ليزيكو” إىل أن فرنسا شهدت تراجعا يف جذب الطاب 
الدولي�ني، قب�ل أزمة جائحة كورون�ا، وهي اآلن تحت�ل املرتبة 
 ،”Campus France ”�السادس�ة بعد أملانيا وروس�يا. ووفقا ل
ف�إن االنخف�اض مرتب�ط باملنهجية الجدي�دة ل�وزارة التعليم 
العايل، والتي تحس�ب فقط التنقل امل�ؤدي إىل الدبلومات، ولكن 
أيض�ا إىل حقيقة أن فرنس�ا تتق�دم برسعة أقل من املتوس�ط 
العاملي )الفرق 3%( مقارنة بمنافسيها. فأملانيا حتى لو طلبت 
م�ن الط�اب األجان�ب تأجيل قدومه�م، إال أنه�ا حافظت عى 
املنح الدراس�ية ع�ب اإلنرنت، واس�تثمرت بالكامل يف التدريب 
ع�ى اللغة اإلنكليزي�ة، والحياة أرخص هن�اك مما هي عليه يف 
فرنس�ا”. فعب نه�ر الراين، يت�م منح 61 ألف منحة دراس�ية 
للوافدي�ن، بما يف ذلك 17 ألف منحة طويلة األجل، أحيانا لدورة 

كاملة، كما تشر بياتريس خياط.

من اخبار الصحف العالمية واالقليمية

نيويورك تايمز: 
اليمين األميركي المتطرف يشن حملة 

تضليل ضد إدارة بايدن

ليزيكو: فرنسا تلعب على األزمة الصحية لجذب الطالب األجانب



 ال يخفى على كل من يتابع الهجوم األميركي على الصين منذ أن وصل دونالد ترامب إلى الحكم في العام 2016، الذي جاء لينسف 
اإلتفاقيات التجارية مع الصين، وإتفاقيات التجارة العالمية، وغيره مما أسس له سلفه باراك أوباما، فاسحًا المجال لتحقيق اتفاقيات جديدة 

ضمن شروط أفضل لمصلحة الواليات المتحدة. ما فعله دونالد ترامب سهل على الرئيس األميركي الجديد جو بايدن إعادة إعالن الحرب التجارية 
على الصين في العلن، وليس من وراء الكواليس الدبلوماسية. وفي الحقيقة أن البيان الروسي- الصيني الذي أطلق منذ أيام والذي دعا فيه 

الطرفان الواليات المتحدة األميركية إلى: عدم تسييس حقوق اإلنسان للوصول إلى غايات للتدخل في شؤون الدول الداخلية، كثير من الحقيقة 
حول ما تحاول أمريكا اللعب على وتره في عالقتها مع العالم، ومنها الصين، ومحاولة خلق القالقل واألزمات فيها.
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بقلم/عبير بسام
اللعب عىل حق�وق اإلنس�ان يف الصني، تدعمه 
حق�وق  ع�ىل  للع�ب  األمريكي�ة  املح�اوالت 
اإلنس�ان يف روس�يا وس�وريا وإي�ران ويف أي 
دول�ة تتع�ارض م�ع مصالحها وسياس�اتها 
اإلقتصادية. فمن املع�روف أن اإلنجاز الرئيس 
ال�ذي تفخر به أمريكا عاملياً هو إنجازاتها عىل 
الصعي�د اإلقتصادي. ولذلك فإن تطور التجارة 
والصناع�ة وبالتايل اإلقتصاد الصيني ليصل إىل 
حصيلة صفر فقر وصفر ديون، يش�كل أزمة 
كب�رية بالنس�بة للوالي�ات املتح�دة األمريكية. 
وبم�ا أّنه ع�ىل أم�ريكا أن تربر لش�عبها، الذي 
مباه�ج  وراء  الرك�ض  غياه�ب  يف  يعي�ش 
الرأس�مالية، التي تلهيه بدوامة دفع األقساط 
للبن�وك والركض من أجل تحصي�ل أموال أكثر 
ك�ي يدفع أكثر من أج�ل الحصول عىل مباهج 
أكثر، يل�زم الحكومات األمريكي�ة تربير العداء 
للصني، التي ل�م تهاجم أمريكا يوماً، ولم تهدد 
س�لمها الداخ�ي أو الخارجي، ف�كان البد من 
اته�ام الص�ني بعدم اح�رام حقوق اإلنس�ان 
وبأنها خطر عىل نم�ط العيش األمريكي، الذي 

تغار منه جميع الشعوب يف العالم.
أم�ريكا نفس�ها من�ذ  وبالت�ايل فق�د قدم�ت 
بداي�ة األزم�ة الس�ورية و«الخري�ف العربي« 
املفتع�ل ع�ىل أنه�ا تحم�ي اإلس�ام. وقام�ت 
بدعم الح�ركات اإلرهابي�ة ومنه�ا »القاعدة« 
و«النرصة«. وُكش�ف دع�م هي�اري كلينتون 
والديمقراطي�ني إلنش�اء تنظي�م »داع�ش« يف 
العراق والش�ام. لألس�ف اس�تغل اسم اإلسام 
يف اس�تذجاب عدد كبري من املعوزين والفقراء 
والذين يقعون تحت وطأة الجهل أو/ و شظف 
العيش، وخاصة يف أفغانستان من أجل ضمهم 
إىل صف�وف ه�ؤالء املقاتل�ني اإلرهابي�ني، ويف 
الوق�ت ذاته كان العمل عىل التغرير بالش�باب 
والش�ابات م�ن خ�ال التعبئ�ة ض�د الدول�ة 
واإلغ�راء باملال. ه�ذا األمر لم يع�د خافياً عىل 
أحد. وهذا األمر، كان مدخاً حيوّياً لألمريكيني 
ولديمقراطي�ي الغرب إلس�تغاله ض�د الدول 
التي وضع�ت أهدافاً ويش�كل فيها املس�لمني 
أقلية فيه�ا مثل الصني ومينمار وعدد من دول 

البلقان، وأحيانا يف الهند وذلك بغب الطلب.
ضم�ن ه�ذا اإلط�ار، بق�ي ويبق�ى اس�تغال 
الوالي�ات املتح�دة وج�ود األقليات املس�لمة يف 
الص�ني من أجل الغمز م�ن قناتها للحديث عن 
التميي�ز ضده�م. وهذا ما حاولت أن تس�تغله 

مث�ًا يف قضي�ة الروهينغ�ا يف ميانم�ار أو يف 
قضية مسلمي مقاطعة شينجيانغ ]تركستان 
الرشقية س�ابقاً[. تتمتع مقاطعة شينجيانغ 
بحك�م ذات�ي، إال أّنه�ا تنعم بجمي�ع الحقوق 
القانونية والتنموية والوطنية املصانة يف باقي 
املقاطعات الصينية، بحسب أدهم السيد، وهو 
طال�ب لبنان�ي يحرض لش�هادة الدكت�وراة يف 
مقاطعة ووهان املعروفة والتي اكتش�ف فيها 

ألول مرة وباء كوفيد 19 ]كورونا[.
ما يقوله الس�يد عن أوضاع املسلمني يف الصني 
هو التايل. يف البداية: »يش�كل »الهان« األغلبية 
يف الصني. وأما الباقي فهم من األقليات ويعترب 
اإليغ�ور جزء م�ن ه�ذه األقليات«. ومش�كلة 
اإليغ�ور أنه�م يش�كلون ج�زءاً م�ن املقاتلني 
اإلرهابي�ني املتمركزين يف إدل�ب ومدينة جرس 

الشغور، والذين كانوا جزءاً من تنظيم القاعدة، 
والذي�ن غرر بهم األتراك بدعم أمريكي وقطري 
خال الحرب الكونية عىل س�وريا للقتال فيها 
كج�زء م�ن التنظيم�ات اإلرهابي�ة. ويوض�ح 
الس�يد: أن ع�دداً منه�م قاتلوا يف أفغانس�تان 
ضد الس�وفييت من أفغانس�تان، ولكنهم بقوا 
منظمني تحت راية تنظي�م القاعدة اإلرهابي. 
ولكن للس�يد أصدقاء من اإليغور يدرس�ون يف 
جامعة ووه�ان وأمثالهم هم الحالة الطبيعية 

يف مقاطعة شينجيانغ.
األمر الثاني الذي يوضحه الس�يد، يتحدث فيه 
عن احرام أوضاع األقليات املس�لمة. فالصني 
اتبع�ت نظام�اً صارم�اً لتحديد النس�ل، حيث 
يس�مح بإنج�اب ولدي�ن فق�ط، إال أّن اإليغور 
منح�وا تمييزاً عن جميع القوميات الصينية اذ 

يسمح لهم بإنجاب ثاثة أوالد. وحينما ظهرت 
3 إصابات بوب�اء كورونا يف يورمتيش عاصمة 
ش�ينجيانغ، اتبع�ت الحكوم�ة الصينية نفس 
اإلجراءات الت�ي قامت بها من أجل الس�يطرة 
عىل الوباء يف ووه�ان، وأجرت خال ثاثة أيام 
4,3 ملي�ون فحص PCR يف املدين�ة، وانحرص 
الوباء بثاث إصابات و)0( حاالت وفاة. ودائماً 

بحسب كام السيد حول الصني.
يف ح�ني، م�ن الواضح وبحس�ب ما ت�م نرشه 
س�ابقاً، تعامل أمريكا البيض�اء العنرصي مع 
السكان األصليني ومحاوالت إبادتهم التاريخية 
من�ذ أن وطأت قدم املس�تعمر األوروبي أرايض 
العال�م الجدي�د، وقتلهم ببنادق الب�ارود، الذي 
اخرع�ه الصيني�ون لصناعة األلع�اب النارية 
واستخدامه يف اإلحتفاالت، ليصبح أداة قتل بيد 

املستعمر األوروبي. وابادة أمم منهم عرب نرش 
األوبئ�ة مثل الطاعون والج�دري، اللذان قضيا 

عىل مئات اآلالف من قبائل السو والشايان.
يوجد يف شينجيانغ وحدها 22 ألف مسجد، واذا 
حس�بت نس�بة عدد املساجد يف ش�ينجيانغ إىل 
نس�بتها يف لبنان فهي أكرب منها بكثري. وتعلم 
يف الوالي�ة اللغ�ة اإليغورية إىل جان�ب الصينية 
يف  ويوج�د  املقاطع�ة.  يف  رس�ميتني  كلغت�ني 
جامعة ووهان التي يتعلم بها الس�يد، وبسبب 
كرب الحرم الجامعي فيه�ا ثاثة مطاعم تقدم 
الطعام بحس�ب الرشيعة اإلس�امية ومسجد 
للص�اة، وهذا م�ا لن نجده أب�داً يف أية جامعة 
أوروبي�ة أو أمريكي�ة. ه�ذا م�ع العل�م أن بني 
األغلبي�ة الصيني�ة من »اله�ان« يوج�د أعداد 

مسلمة ال بأس بها.

بقلم/ناجي صفا
لطامل�ا خض�ع لبن�ان ملش�اريع خارجّي�ة تتص�ل 
باملعادالت واملش�اريع السياس�ية املطلوب فرضها 
وترويجه�ا يف املنطق�ة .وال ش�ك يف أن ف�رض هذه 
املش�اريع كان يخضع دائماً ملوازين القوى الدولية 
واإلقليمية، وأن سهولة االستجابة لها أو صعوبتها 

تتحدد استناداً إىل هذه املوازين.
وق�د عانينا يف لبن�ان ضعف املناع�ة الوطنية التي 
تضعف قدرتنا عىل مواجهة املشاريع التي ال تتسم 
بمصلح�ة وطنية، كم�ا عانينا غالب�اً وجود أدوات 
داخلي�ة لديها ضع�ف يف املناعة الوطني�ة، وبالتايل 
اس�تعداد لتقب�ل املش�اريع الخارجية، وص�والً إىل 
تبّنيه�ا والعمل عىل إنجاحها، رغم املعرفة واإلدراك 

بأنها ال تخدم الوطن، وربما بعضها يدمره.
الخطورة التي نعيش�ها اآلن يف ظل الجائحة املالية 

واالقتصادية واملعيشية، تتمثل يف أن هذه الجائحة 
من شأنها أن تضعف املناعة الوطنية، بحيث تجعل 
املجتمع أكثر اس�تعداداً لتلقي املشاريع الخارجية 
وتقبلها، نتيج�ة الوهن الذي أصاب�ه، وتحت تأثري 
الحاجات املعيش�ية للمواط�ن، بحيث تختلط عليه 
األم�ور، وال يع�ود ق�ادراً عىل التميي�ز بني ما يرض 
الوط�ن وما يفي�ده، ألن جل اهتمام�ه ينصب عىل 

رفع غائلة الجوع عن أرسته .
الوض�ع ال�ذي عاش�ه لبن�ان مؤخ�راً، وخصوصاً 
االرتف�اع املري�ب لل�دوالر، وم�ا خلَّف�ه م�ن هل�ع 
وإشكاليات شهدتها الش�وارع والساحات ومحال 
بي�ع املواد الغذائية ومحط�ات املحروقات، بدأ ييش 
بمس�توى ضعف املناعة املجتمعّية ومدى القابلية 
لتلق�ي املش�اريع الخارجي�ة، مهما كان�ت، تحت 
ضغ�ط الحاجة م�ن جه�ة، والخ�وف والهلع عىل 

املستقبل القادم من جهة أخرى.
ثم�ة عاق�ة تفاعلية بني اش�تداد األزم�ة وارتفاع 

منس�وب االس�تجابة للمش�اريع الخارجي�ة، ولو 
كانت مدمرة، فقدرة التمييز لدى املواطن تتضاءل 

م�ع تض�اؤل قدراته عىل تأم�ني حاج�ات عائلته، 
وغالباً ما يس�تثمر الخارج ه�ذا الضعف املناعي يف 
املجتمع�ات ليفرض مش�اريعه. هذا م�ا حصل يف 
لبن�ان إبان اش�تداد األزمة منذ أي�ام، بحيث ترتفع 
أص�وات التدوي�ل والتطبيع والتحييد واالس�تجابة 
لل�رشوط الت�ي يعم�ل عليه�ا األمريك�ي والع�دو 
اإلرسائي�ي مع�ًا، لفرضها كواق�ع موضوعي وفقاً 
ملوازين القوى من جهة، وضعف املناعة املجتمعية 

من جهة أخرى.
كان تدخل س�ماحة األمني العام لحزب الله، السيد 
حسن نرص الله، وإرساله الرسائل يف محلّه تماماً، 
وكان تدخ�ًا حمي�داً يحد من تصاع�د األزمة ومن 
فرص ف�رض األجندات الخارجي�ة ووضع ضوابط 

الحدود الدنيا لها عىل األقل .
فرص االس�تجابة للمش�اريع الخارجّية باتت أقل 

نس�بياً مع تدخل األمني العام لحزب الله، لكن هذا 
التدخ�ل رسع�ان ما ينته�ي مفعوله م�ا لم يقرن 
بخطوات وإجراءات ملموس�ة وميدانية، عىل األقل 
يف تش�كيل الحكومة، وضبط انفات س�عر رصف 
اللرية، ومنع قطع الطرق�ات وإعاقة حياة الناس، 
والعمل عىل ضبط األس�عار، سواء يف املحروقات أو 
األدوية أو املواد الغذائية املتفلتة من عقالها، والتي 

تخضع لعمليات احتكار بهدف ابتزاز املواطن .
أظّن أّن األس�ابيع القادمة سيشكان اختباراً جدياً 
ملدى وج�ود نية لتهدئ�ة األوضاع ومن�ع انفاتها. 
وبغ�ري ذل�ك، س�نكون يف الطري�ق إىل قع�ر جهنم. 
س�يبقى األم�ل معلقاً عىل م�ا لم ُيعلَ�ن من خطة 
س�ماحة الس�يد نرصالل�ه، وهو الش�ق ال�ذي أملح 
إلي�ه، يف حال تعذرت الحلول، منعاً النفات الوضع. 

لننتظر ونَر .

بقلم/د. علي الطويل ||
يف  الي�وم  خرج�ت  الت�ي  املاي�ني 
اليم�ن والتي دعت اليه�ا الفعاليات 
انتهاء  اليمنية بمناس�بة  الش�عبية 
العام الس�ادس للع�دوان االمريكي 
الس�عودي واالمارات�ي ع�ىل اليم�ن 
، ق�د  اعط�ت ص�ورة ناصع�ة عن 
الهوي�ة  والعقي�دة السياس�ية لهذا 
الشعب ، ورس�مت االفق املستقبي 
للمنازل�ة الطاحنة  ب�ني اليمن ومن 
يناصب�ون ل�ه الع�داء  ، ومن خال 
مس�ريات  هذا اليوم اصبح بامكان  
اي محل�ل او مراقب ان يس�ترشف 
مس�تقبل هذا الش�عب ، وماستاؤل 
اليه مسارات الحرب املفروضة عىل 
هذا البل�د  العربي املظل�وم من قبل 
جريان�ه الع�رب  الفاقدين الي خلق 

عربي او اس�امي ، فمايني  الشعب 
اليمني اليوم قد رسمت لوحة رائعة  
ع�ىل ارض اراد  العدوان الس�عودي 
ان يحولها  اىل ركام ودمار ش�امل ،  
ولكن  النفوس االبية  بقيت صامدة 
وثابت�ه لم تتنازل مبدائها وحقوقها 

.
ش�نها   الت�ي  الظامل�ة  الح�رب  ان  
الس�عوديون واالمارتي�ون عىل هذا 
البل�د ق�د رفع�ت يافط�ة الرشعية 
وباس�م ه�ذه الرشعي�ة ت�م تدمري 
بلد عري�ق وتقطيع اوص�ال الحياة 
في�ه ، ف�اي رشعي�ة يداف�ع عنه�ا 
اذا كانت  الس�عوديني واالماراتي�ني 
كل ه�ذه املاي�ني تهت�ف ض�د ه�ذا 
الع�دوان ، بل ان الرشعية الحقيقية 
هي مل�ن حرر االرض وم�ن احاطت 

ب�ه قلوب الن�اس واطاعت�ه وامرته 
عليها ، فهذه الحش�ود الجماهريية  
التي ق�ل ان نجد لها  نظري يف العالم 
، انم�ا خرج�ت لتحدي�د الرشعي�ة 
ومل�ن تك�ون الرشعية ، ف�اذا كانت 
الرشعية الترس�مها الجماهري فعن 
اي رشعي�ة يتحدث ق�ادة العدوان ، 
قد افرزت  مظاهرات اليوم رس�ائل 

بليغة عديدة و متشعبة منها ؛
1. ان ه�ذا الش�عب العرب�ي االصيل 
اليمك�ن  ينال م�ن اصالت�ه الجوع 
والحص�ار ، فرغم قس�اوة الظروف 
وطبيعة العدو الذي اليملك االنسانية 
، فان الش�عب اليمني ل�م يتاثر ولم 

يراجع ولم ينفذ صربه .
2.ان ه�ذه االع�داد  املليوني�ة الت�ي 
ح�رضت يف الس�احات  بعد كل هذه 

االع�وام م�ن الحرب ، فانها ترس�م 
صورة املستقبل لهذا البلد .

3. انه�ا وجهت رس�الة بالغة لدول 
الع�دوان ان طول املعركة س�يكون 
وب�ال عليه�م ولي�س عىل الش�عب 

اليمني .
الجوي�ة  الرضب�ات  تزام�ن  ان   .4
يف  الش�عب  وحض�ور  اليمني�ة 
الس�احات انم�ا هي تعب�ري صادق 
ع�ن التاح�م الش�عبي م�ع اللجان  
ال�ذي  اليمن�ي  الش�عبية والجي�ش 
يقات�ل لتحري�ر ارضه م�ن مرتزقة 

العدوان .
 ، التكنلوج�ي  التط�ور  ان   .5
الصاروخي والطائرات املسرية رغم 
الحص�ار وقل�ة امل�وارد والضائق�ة 
املادية لليمن قد كانت نتيجة ارصار 

هذا الش�عب وعزيمته وصربه وهو 
ماع�ربت عن�ه مس�ريات الي�وم يف 

صنعاء واملدن اليمنية املختلفة .
6. ومن الرس�ائل االخرى انها عرت 
ادع�اءات امري�كا  يف  الدف�اع ع�ن 
وحق�وق  والديمقراطي�ة  الحري�ة 
االنس�ان وان ذلك مجرد خداع للراي 
العام العامل�ي  ، فاالمريكان يقفون 
با ادنى ش�ك وراء هذه الحرب وهم 
م�ن يغذيه�ا ، اليس  الش�عب الذي 
ع�رب عن رايه اليوم يف اليمن؟ ، فمن 
يداف�ع عن حرية ال�راي يفرض ان 
يك�ون ل�ه راي تجاه الع�دوان الذي 

رفضه الشعب  وليس داعما له.
اخ�ذوا   الذي�ن  الس�عوديني  ان 
يس�تجدون الس�ام  ويسترصخون 
املجتم�ع الدويل للتدخل يف ايجاد حل 

يحفظ ماء وجوههم عىل االقل ، بعد 
ان كان�وا يتجربون يف ترصيحاتهم ، 
وه�ذا االس�تجداء يعرب  ع�ن مقدار 
الوج�ع ال�ذي يق�ع عليه�م ج�راء 
ش�دة الرضبات طول م�دة  الحرب، 
وزي�ادة االنفاق ال�ذي ينذر بافاس 
هؤالء كمحصل�ة حتمية ملا ارتكبوه 
من حماق�ة غري محس�وبة النتائج 
، كم�ا ان رضب رشاي�ني االقتص�اد 
والري�اض  الدم�ام  يف  الس�عودي 
وغريه�ا من مواق�ع النفط ورشكة 
ارامك�و قد زاد من عمق االزمة التي 
يعيشونها ، وانه كلما طال امد هذه 
الح�رب فان ذلك ق�د يعجل يف زيادة 
االزم�ات  الت�ي س�ترسع يف انهيار 
نظامه�م ، ان ام�ام اليم�ن حكومة 
وش�عبا  مهم�ات اك�رب ، ولكنها لن 

تط�ول حتى يتحق�ق النرص الناجز 
، فمزي�د م�ن الص�رب ، ومزي�د من 
الثبات وع�دم التنازل عن الحقوق ، 
وعدم االنج�رار لخدع االعداء كفيلة 

بان�ت  ق�د   فالع�دو    ، بهزيمته�م 
عامات انهي�اره باالفق فبدا يخادع 
بمبادرات السام بعدما اعجزه صرب 

اليمنيني وشجاعتهم يف الحرب.

استهداف الصين من بوابة العنصرية 
 هجوم أميركي ممنهج

ان�ه ملش�هد غريب ان تش�هد اكث�ر من عرشي�ن اىل ثاث�ني مواطنا 
،يش�كلون  طاب�ورا ع�ىل مدخل اح�دى الصيدلي�ات يف املنطقة التي 
اس�كنها )حي االعام ( فيما هناك العرشات من الصيدليات االخرى 

منترشة باملنطقة اىل حد وجودها باالزقة .
هذا )الطابور( جميعهم اصطفوا  ليشروا )عاج كورونا( ،ويستمر 
مثل هذا الطابور يف تناقص وزيادة من الساعة الثالثة مساء )موعد 

افتتاح الصيدلية( وحتى غلقها ليا !!
النرغب ان نس�أل عن س�بب اختيار هذه الصيدلية دون غريها ،مع 

ان جميع الصيدليات يف املنطقة لديها ذات العاج وبنفس السعر. !
الذي لف�ت نظري وانا ادخ�ل اىل العيادة القريبة م�ن ذات الصيدلية 
،ان املمرات مألى باملصابني ب)كورونا( فالسعال يتصاعد والخمول 
وارتف�اع درجة الحرارة ل�دى االغلب وهم مابني داخ�ل عىل الطبيب 

وبني صاعد للطابق الثاني حيث املخترب واجهزة االشعة !
الش�ك ان املمرات ماى بالفريوس�ات ،واليصح املرور يف كل االحوال 

ولو تلثمت بقطعة جلد وليس كمامة .
االطب�اء معظمهم تعرض�وا لاصابة ،وقاطع�وا عياداتهم الكثر من 
ش�هرين او اقل ،اذا توفرت لديهم خ�ربة مبارشة ،وكذلك العاملني يف 

املخترب واالشعة !
دخلت امرأة مس�نة عىل الطبيب املختص بالصدرية وبانزعاج قالت 
له )دكتور دولة بيهم كورونا ويگحون؟( فرد الطبيب )والبد ان يأتوا 

هنا لنعالجهم(!
مبلغ )الكش�فية( اليخ�رج  عن ال)25( الف دين�ار بالغالب ،تضاف 
ل�ه ثاثة فحوصات مختربية س�عر الواحد منه�ا )40(الف دينار ثم 
صور االش�عة ب)25( الف ع�ن كل صورة وغالب�ا ماتكون ثاثة او 

اكثر للتأكد .
مبلغ العاج الكامل )350( الف دينار !

بع�د اخذ العاج الس�بوع ،البد م�ن العودة لذات الطبي�ب للتأكد من 
فائدة العاج )25( الف دينار الكش�فية والبد من فحصني مختربيني 
)80( الف ثم الذهاب اىل السونار لاطمئنان بمبلغ )150( الف دينار 

!
 )والبؤس يف املضاعفات (

السؤال االول ؛-من اين يأتي الفقراء بهذه املبالغ التي تقارب املليون 
مع النقل وغريها ؟

املعلوم ان االصابة الحد افراد االرسة ينتقل اىل البقية بارسع مايكون 
،ونق�ول يف ح�ال اصابة )البقية ( قد يصل املبل�غ الربعة مايني مثا 
وهذا ماشهدته بنفيس ان امرأة اشرت لثاثة من افراد ارستها دفعة 

واحدة !!
الفقراء اختفوا يف منازلهم وعش�وائياتهم وهم يسعلون ويخرجون 

للعمل احيانا وهم عىل هذا الحال حتى يهووا!
الس�ؤال الثاني ؛-ه�ل تعلم وزارة الصحة بهذه االع�داد التي تمرض 
وتع�دي ماحوله�ا وتتلق�ى الع�اج دون اي رعاية اخ�رى ،وعن اي 

بيانات تتحدث وزارة الصحة عن عدد املصابني ؟
م�ن يضمن ان الذين تلقوا العاج قد ش�فوا واغلبهم لم يتابع مصري 

صحته ؟
الش�ارع الذي ان�ا فيه تم�رض الن�اس ب)الكورونا( وتخل�د للبيت 

وتخرج وفق اهوائها ،والنسمع عنهم اال قليا !
الن�اس الكبار بالس�ن من الفقراء اغلبهم اما ت�ويف او اصيب بعاهة 

بعينة او يف منطقة اخرى من جسده !
ح�ني يحتاج البعض اىل االوكس�جني من املصابني هناك ش�باب من 
متقارب�ي العمر  اختاروا مكانا غري صحي واش�به بالعش�وائي بني 
االسواق لكي يساعدوا الناس بذلك ،واملشكلة ان الفقراء ليس لديهم 

مايكرمونهم احيانا وهم مرصون عىل قيمهم االنسانية!
لم يذهب احد من املنطقة حس�ب علمي اىل املستشفى ،سوى دكتور 

عامر محمد عي ومات فيه!
اي ش�خص مريض تس�أله عن رس عدم زيارته للمستش�فى يقول 
)يعن�ي املزيد من املرض او املوت ( اي س�معة رفيعة ملستش�فياتنا 
الحكومية ؟.ثم اين هي العاج�ات واين اللقاحات الحكومية ؟نحن 

نواجه وباء خطريا باياد عارية ،وحكومة ضعيفة !.

نواجه المعركة 
مع "كورونا" باياٍد عارية

محمود الهاشمي 

لبنان .. التهدئة فرصة لقطع الطريق أمام فرض المشاريع الخارجية

الشعب اليمني هو من يرسم حدود الشرعية !
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االولمبية تؤكد استمرار اعضاء المكتب التنفيذي بمناصبهم

ثماني مباريات بانطالق المرحلة الثانية لدوري الصاالت  االصابة تبعد مروان حسين عن القائمة اآلسيوية للشرطة

اتحاد السلة يصدر تعليمات استئناف الدوري الممتاز

وجه�ت لجنة املس�ابقات يف الهيئة التطبيعية 
التح�اد ك�رة الق�دم، توجي�ه إن�ذار نهائي إىل 
ع�دد من األندية لعدم التزامه�ا بقرارات خلية 

األزمة.
وذكر بي�ان للهيئة تلقت /املراق�ب العراقي/ 

نس�خة من�ه، أن«اللجنة وجهت إن�ذاراً نهائياً 
إىل نادي�ي الس�ماوة والقاس�م لع�دم االلتزام 
بالق�رارات التي ت�م اتخاذها س�ابقاً من قبل 
اللجن�ة، وعدم التزامهما بقرارات خلية األزمة 
بمن�ع دخول الجمهور إىل املالع�ب«، مبيناً أنه 

»يف حال تك�رار هذه الحالة س�تضطر اللجنة 
لنقل مباريات الفريقني خارج محافظتهما«.

أيض�اً  »اللجن�ة ق�ررت  أن  البي�ان،  وأض�اف 
توجي�ه إنذار نهائ�ي ألندية امليمونة والس�كر 
من محافظة ميس�ان، وناديي أكد والنارصية 

م�ن محافظة ذي ق�ار، وذلك لع�دم التزامهم 
بالتعليم�ات وقرارات خلي�ة األزمة الحكومية 
بخص�وص منع دخول الجمه�ور املالعب، ويف 
حالة تك�رار هذه الحالة س�يتم نقل مباريات 

الفرق املشار إليها خارج محافظاتهم«.

بسبب الجماهير .. المسابقات تنذر عددا من االندية

اليوم.. منتخبنا الوطني يواجه اوزبكستان وديًا
يواجه منتخبنا الوطني بكرة القدم اليوم 
االثن�ني نظريه االوزبكي بمب�اراة ودية يف 
العاصم�ة االوزبكية طش�قند اس�تعدادا 
للتصفي�ات املزدوج�ة الت�ي م�ن املق�رر 

اقامتها يف حزيران املقبل.
وخاض منتخب اس�ود الرافدين معسكر 
تدريب�ي يف طش�قند اس�تمر لع�دة اي�ام 
اس�تدعى  حي�ث  للمب�اراة  اس�تعدادا 
كاتانيت�ش مجموعة من الوجوه الجديدة 

لصفوف املنتخب.
وكان املنتخ�ب العراق�ي لك�رة القدم قد 
انهى عرص امس األحد، الوحدة التدريبية 
االخرية عىل ملعب لوكوموتيف طش�قند 
تحضرياً ملواجهة املنتخب االوزبكي اليوم 
للتصفي�ات  االثن�ني ضم�ن تحضريات�ه 

االٓسيوية املزدوجة.
االداري  املدي�ر  باس�ل كوركي�س  وق�ال 
للمنتخ�ب الوطن�ي إن »م�درب منتخبنا 
الوطني كاتانيت�ش ابدى ارتياحه لتجمع 
ان  اىل  مش�ريا  طش�قند«،  يف  املنتخ�ب 

»الفريق جاهز للقاء املرتقب«.
يع�د  »كاتانيت�ش  ان  كوركي�س،  واك�د 
املعس�كر التدريب�ي وتجم�ع الفري�ق يف 
طاش�قند فرص�ة جي�دة للتع�رف ع�ىل 
الالعب�ني عن قرب وتكليفه�م بالواجبات 
الالعب�ني  الس�يما  به�م،  املناط�ة  الت�ي 
الش�باب الذي�ن يتوس�م به�م مس�تقبال 

جديدا للكرة العراقية«.
وأش�ار اىل أن »العب�ي الفري�ق يتمتعون 
بمعنويات عالية وال يش�كو أي منهم من 

إصابة.
وم�ن الجدير بالذك�ر أن املنتخب الوطني 
يف  مجموعت�ه  يتص�در  الق�دم  لك�رة 
التصفي�ات املش�ركة لبطولة امم اس�يا 

وكاس العام 2022.
انه�ى  ق�د  العراق�ي،  املنتخ�ب  وكان 
تحضريات�ه اليومي�ة يف طش�قند، حي�ث 
املعس�كر التدريب�ي اس�تعدادا ملواجه�ة 
أوزبكس�تان املقررة، اليوم اإلثنني، ضمن 
تحضريات املنتخبني للتصفيات املزدوجة 
املؤهلة لكأس آس�يا 2023 وكأس العالم 

يف قطر 2022.
ويض�ع امل�درب الس�لوفيني رسيتش�كو 
كاتانيت�ش، املدي�ر الفني للع�راق، ثقته 
بالقائم�ة التي تم اختياره�ا للمنتخب يف 

هذا املعسكر.
وأوض�ح ج�الل حس�ن، ح�ارس مرمى 
املنتخ�ب العراقي، أن األجواء يف طش�قند 
يف  كب�رية  املعس�كر  فائ�دة  وأن  مثالي�ة 
ظ�ل ضغ�ط مباري�ات ال�دوري وبالتايل 
الالعب�ني  اندف�اع  أوضح�ت  التدريب�ات 
بشكل كبري وس�ط األجواء الطيبة هنا يف 

أوزبكستان.

وأض�اف »املب�اراة الودي�ة م�ع منتخ�ب 
فائ�دة،  ذو  أنه�ا  ش�ك  ال  أوزبكس�تان 
فالجميع يعل�م لدينا اس�تحقاق مهم يف 
التصفي�ات املزدوج�ة ونح�ن مطالبون 
بالتأهل إىل التصفي�ات النهائية ملونديال 
قط�ر وبالتايل هناك ح�رص من الالعبني 
بتقديم مباراة كبرية يف لقاء أوزبكستان«.

وتاب�ع جالل »الالعب�ون يف أتم الجاهزية 
والجميع يس�عى إلثبات قدراته، الس�يما 
أن بع�ض الالعبني الش�باب يبحثون عن 
فرصتهم وهذا استحقاق طبيعي للجميع 

واألهم أن يكون املنتخب بأفضل حال«.

من جانب�ه أكد صف�اء ه�ادي، املحرف 
يف ن�ادي كريلي�ا س�وفيتوف، أن تجم�ع 
املنتخ�ب يف ه�ذا املعس�كر القصري مهم 
ك�ون املنتخب تنتظره مهم�ة التصفيات 
املزدوجة وبالتايل التجمع مهم بالنس�بة 

لالعبني.

وأوض�ح أن هناك حماس�ا م�ن الالعبني 
للظهور بمستوى طيب أمام أوزبكستان 
يف اللقاء الودي، والجميع يطمح ألن يأخذ 
فرصت�ه يف املباراة وهذا التنافس يصب يف 
مصلح�ة املنتخب لتحقي�ق نتيجة طيبة، 

رغ�م أن املب�اراة ودية لكنه�ا مهمة قبل 
الدخول بالتصفيات.

وأش�ار ه�ادي، إىل أن�ه جاه�ز للمب�اراة 
خصوص�ا وأن اإلصابة س�بق وأن غيبته 
عن املنتخب يف مواجهات سابقة وبالتايل 
يس�عى لتأكيد حض�وره وأن يك�ون عند 
حس�ن ظ�ن الجه�از الفن�ي والجماهري 

العراقية.
وق�ال محم�د داود، الع�ب الرشط�ة، إن 
الفريق منذ لحظة وصوله إىل اوزبكستان 
ب�ارش تدريبات�ه اليومي�ة مس�تثمرا هذا 

املعسكر الذي يقام يف أجواء مثالية.

وأضاف أن املباراة الودية أمام أوزبكستان 
تعد محطة مهم�ة يف طريق التحضريات 
للتصفي�ات املزدوج�ة، واملب�اراة الودي�ة 
فرص�ة للوقوف ع�ىل مس�توى الالعبني 
وب�ذات الوق�ت فرص�ة لالعب�ني لتأكي�د 

استحقاقهم مع املنتخب.
وأش�ار إىل أن الجه�از الفن�ي ه�و اآلخر 
يس�عى لالس�تفادة من املباراة ونأمل أن 
تكون هناك مباريات آخرى عىل مستوى 
ع�اٍل لندخ�ل التصفي�ات بجاهزية أكرب 
للتصفي�ات  التأه�ل  بطاق�ة  وتحقي�ق 

النهائية.

أعمدة الرياضة العراقية وأخلص رجالها ونسائها مّمن عرفنا ثباتهم 
بالكلم�ة واملوق�ف دفاعاً عن مصالحها فقط، أعلن�وا رفضهم مهزلة 
ما ُس�مي ب�«انتخابات األوملبية« وأسفهم عىل ضياع وقتهم صباحي 
الخمي�س والجمع�ة املاضيني ملتابعة أس�وأ منتوج�ات الديمقراطية 
تحت رقابة أحد كبار وزارة الشباب والرياضة وصمت وزيرها املُحرّي!

س�وء املنت�وج الديمقراط�ي للجنة األوملبي�ة ال يكمن يف االش�خاص 
كونه�م ُجرِّب�وا يف العم�ل اإلداري، ول�كّل منهم درج�ات تقييمه التي 
يستحقها وتحتفظ بها ذاكرة أضعف ريايض سقط ضحية إهمالهم، 
بل س�وء تدبريهم وتواطئهم وتخادعهم لحصد أكرب عدد من األصوات 
الت�ي ظّن�وا بأنه�ا تمث�ل إرادة الرياضي�ني النتخ�اب قادته�م، بينما 
الحقيقة ُهم واهمون، وتكفي حلقات الربامج الفضائية تس�تعرض 
ليلياً اعراف�ات ُمبعدين ومعارضني وُمحلّلني وقانونيني أدانوا بش�ّدة 
ُمجريات املؤتمرين »التكمييل والتنفيذي« وعدم شفافيتهما وتناقض 
القرارات االجتهادية التي أقصْت ُمرّش�حني مؤّثرين وأبقْت آخرين لم 

توّضح اللجنة الثالثية والهيئة القضائية مربّراتها ومساندها فيها!
لسنا رُشكاء يف رصاع انتخابي خرسنا جولته، وال ُحلفاء منتفعني من 
عطايا مرّشح عرف من أين تؤكل كتف األوملبية لكي ندافع عنه يف كل 
برنام�ج تلف�ازي، وال ننتهز فرصة ُمجاملة فاِئ�ز نركب معه القارب 

الجديد بعدما أوَقْعنا بقارب منافسِه خوفاً من خسارة مصالحنا!
الح�قُّ ُيقال نصطّف مع كل ري�ايض نزيه أبكاه ضي�اع قيم الرياضة 
وتدليس العالقات وس�طوة أع�راف )الصوت بالَقَس�ْم( مرّحماً عىل 

أبطالها الُقدامى الذين قّدموا دروساً من األمانة ونبذ الخيانة.
الح�ُق ُينت�زع وال ُيطلب من وزي�ر الرياضة عدنان درجال الذي ش�ّل 
حركت�ه وباء كورونا عش�ّية االنتخاب�ات، ولم ُيجّمد تفك�ريه ويوِعز 
ل  اىل مستش�اريه يف الوزارة للتدّخل الفوري ع�رب مذّكرة تحقيق تفصِّ
كل خ�روق االنتخابات ويس�تأِنس برأي املش�اور القانوني يف وزارته 
وُترفع اىل رئيس مجلس الوزراء باعتباره ممثل الحكومة أمام اللجنة 
األوملبي�ة الدولي�ة التي وثقت به كطرف مس�ؤول يف عملية اس�تعادة 
الثق�ة األوملبية الوطني�ة، ومنحته الضوء األخرض إلب�داء الرأي يف كل 
د النبثاق مكتب تنفيذي جدي�د. وإذا ما تعاملت الحكومة  إج�راء ُيمهِّ
م�ع مذّكرة الوزي�ر مثلم�ا تقتضيه مصلح�ة رياضة الع�راق، يقيناً 
س�يكون الق�رار الرس�مي هو ع�دم االع�راف بنتائ�ج تصويت يوم 
الجمعة 26 آذار 2021 ومسارات املرّشحني واملقرعني، وعدم قانونية 
الفاصلة الزمنية بني موعدي املؤتمرين املحّددين بتعليمات “الثالثية”، 

وشهادات املظلومني وهي أبرز الدالئل الكفيلة بإسقاط االنتخابات!
أول من ُيقّدم التفسريات أمام وزير الرياضة هو رئيس اللجنة الثالثية 
د.أكرم نعيم عطوان عن تعّهده أثناء زيارة الوزير اىل املؤسسة األوملبية 
فب�أن لجنته )قادرة عىل تصويب مس�ار املش�هد األوملبي العرقي بما 
ال يتقاط�ع مع القوانني العراقي�ة النافذة أو امليث�اق األوملبي( فكيف 
أبِع�َد بعض املرش�حني خالفاً للقانون املحيل والدويل؟ وهل اس�تمعت 
لجنته اىل أس�باب انسحاب أحد عرش مرّش�حاً ومرّشحة للوقوف عىل 
حقائقها أم أكتفت بقبول أوراقهم؟! ثم كيف لم ُيطلب من املرّشحني 
ملناص�ب املكتب التنفي�ذي تقديم اس�تقاالت مكتوبة م�ن مناصبهم 
الحالي�ة قبيل بدء عملية التصويت اس�تناداً اىل املادة )33( من قانون 
االتح�ادات التي نّصت: )ال يجوز الجمع بني عضوية الهيئة التنفيذية 

لالتحاد وعضوية أي هيئة إدارية رياضية أخرى(؟

درجال.. تحقق أو أعتذر!

إياد الصالحي

 اعل�ن حس�ني ع�يل حس�ني مدير 
املكت�ب اإلعالم�ي للجن�ة األوملبي�ة 
اس�تمرار  العراقي�ة،  الوطني�ة 
التنفي�ذي املنتخب  أعضاء املكت�ب 
م�ن رؤس�اء االتح�ادات الرياضية 
الوطني�ة بعمله�م بمناصبهم دون 

االستقالة منها.
وب�ني حس�ني ان »إتص�االً هاتفياً 
أجراه رئيس اللجنة املؤقتة الدكتور 
أك�رم نعي�م عط�وان الحمي�داوي 
م�ع الس�يد ج�ريوم بويف�ي مدير 
العالق�ات املؤسس�ية والحكومي�ة 
باللجنة األوملبية الدولية أتاح للجنة 
املؤقت�ة والهيئ�ة القضائي�ة إجراء 
االنتخاب�ات األوملبي�ة، لحني تعديل 
قان�ون االندية العراقية بهذا الصدد 
او إلغاء امل�ادة التي تمنع ازدواجية 
املنص�ب أو تعليق العم�ل بها، ألنها 
تتقاطع مع امليثاق األوملبي و لوائح 

اللجن�ة األوملبي�ة الدولي�ة.
وختم حسني إيضاحه مؤكداً ورود 
رسالة رسمية من األوملبية الدولية 

بتوقي�ع  ممه�ورة  الص�دد  به�ذا 
الس�يدين ج�ريوم بويف�ي رئي�س 
العالق�ات املؤسس�ية والحوكم�ة، 

وش�اتو ديفيد مدير قسم العالقات 
بش�هادة عدم املمانع�ة يف األوملبية 

الدولية.

الرشط�ة  ن�ادي  إع�الم  أش�ار مدي�ر 
حس�ني الخرس�اني اىل مغ�ادرة العب 
فري�ق الكرة بالن�ادي مروان حس�ني 
اىل ب�ريوت اليوم االثن�ني إلجراء عملية 
تهش�م )الوجن�ة(، يف ب�ريوت. وق�ال 
الخرس�اني إن« الفحوص�ات األولي�ة 
إلصاب�ة الالعب يف لق�اء أمان�ة بغداد 
بملعب كربالء ال�دويل الخميس املايض 
يف منافس�ات كأس الع�راق، ظه�رت 
نتائجها يف مستش�فى زي�ن العابدين 
بكربالء بوجود تهشم يف عظم الوجنة، 
اال ان الطبيب املعال�ج أكد لالعب بأنه 
الع�الج  اتخ�اذ اج�راءات  اليس�تطيع 
قب�ل زوال ال�ورم املوج�ود يف الوجه«. 

الالع�ب  أج�رى  بعده�ا  واض�اف،« 
وأرس�لها  الش�عاعية  الفحوص�ات 

لطبي�ب يف ب�ريوت وظهر أن�ه يتطلب 
إجراء عملي�ة تجميلي�ة للوجه، حيث 

أن ادارة الن�ادي ق�ررت التكفل جميع 
أو  الع�راق  الع�الج يف داخ�ل  مراح�ل 
خارجه، وتم بالحال اجراء مستلزمات 
السفر لالعب وسيغادر اليوم اىل بريوت 
إلجراء العملية«. وبني،« امام ذلك فأن 
الالع�ب أصبح خ�ارج قائم�ة الفريق 
ببطولة ابطال آس�يا، حيث أن الفريق 
س�يغادر يف )14( م�ن ش�هر نيس�ان 
الجاري للدخول بمنافسات البطولة يف 
الس�عودية«. ويلعب الرشطة العراقي 
يف املجموعة اآلسيوية الثالثة اىل جانب 
الدحي�ل القط�ري واالهيل الس�عودي 
واس�تقالل طه�راق بنظ�ام التجم�ع 

بالسعودية خالل شهر نيسان املقبل.

أص�در االتحاد العراقي لكرة الس�لة، 
باس�تئناف  الخاص�ة  التعليم�ات 
منافس�ات ال�دوري املمتاز بحس�ب 
ق�رارات خلي�ة األزمة.وذك�ر إتح�اد 
/املراق�ب  تابعت�ه  بي�ان  يف  الس�لة 
العراقي/، أنه »تلبي�ة لقرارات خلية 
االزم�ه وهي اقامة ال�دوري العراقي 
املمتاز لكرة الس�لة ب�دون جمهور يف 
الوقت الح�ايل اذ قرر االتح�اد اصدار 
التعليم�ات، وه�ي اقام�ة املباري�ات 
ب�دون جمهور نهائياً، فيما اس�تثنت 
رواد ك�رة الس�لة و اعض�اء االتح�اد 
رشط  االداري�ة  والهيئ�ات  الفرع�ي 
حضورهم داخل املقصوره املخصصه 

للضيوف«.
وأض�اف، أن »االتح�اد س�يعتمد عىل 
قائمة الكش�ف لكل ن�اد والتي تضم 
21 شخصاً فقط و خالف ذلك يتحمل 
النادي املستضيف مسؤولية مخالفة 

التعليمات«.

تنطل�ق، غ�دا الثالثاء، منافس�ات الدور 
الثان�ي م�ن املرحلة الثانية ل�دوري كرة 

الصاالت املمتاز.
وتقام ثمان مواجهات ضمن منافسات 
الجولة الثانية من املرحلة الثانية لدوري 
ك�رة الص�االت املمت�از، فف�ي الس�اعة 
الثاني�ة ع�رش والنصف تق�ام مباراتني 
األوىل يف قاعة نف�ط البرصة بني فريقي 

مصايف الجنوب وضيفه القوة الجوية.
وتق�ام الثاني�ة يف قاع�ة قاعة الش�باب 
ب�ني فريق�ي امانة بغ�داد وضيفه نفط 
الوس�ط، فف�ي الس�اعة الثاني�ة ظهرا 
تق�ام أربع مواجه�ات يضي�ف يف االول 
فري�ق الرشقية يف قاعة منت�دى الجهاد 

ضيفه فريق الجنوب. ويف قاعة النشاط 
الري�ايض يضيف بلدي�ة النارصية فريق 

نادي غاز الشمال، ويف قاعة املوهبة 
الرياضي�ة يلتق�ي فريق�ا ن�ادي 

اوروك م�ع ن�ادي الجيش، ويف 
قاع�ة الع�دل يلتق�ي فريق�ا 
نادي الجنسية وضيفه نادي 

شهربان.
ويف قاعة نفط البرصة يلتقي 

فريقا غاز الجنوب مع مصايف 
الوس�ط بتمام الس�اعة الثالثة 

ع�رصاً، ويف نف�س الوق�ت يلتقي 
فريقا الرشطة وضيفه نفط البرصة 

يف قاعة نادي الشباب.



أك�د وكيل أعمال التش�ييل أرتورو فيدال، العب وس�ط إنرت ميالن، 
بأن موكله س�وف يبق�ى مع النريات�زوري، ولن يرح�ل إىل أي ناٍد 
آخر.وارتبط اس�م في�دال صاحب ال��33 عاما، مؤخ�رًا باالنتقال 
إىل أكث�ر من ن�اٍد، أبرزه�م أوليمبيك مارس�يليا وفالمنجو وجلطة 
رساي.وق�ال وكيل فيدال يف ترصيحات لصحيف�ة »الجازيتا ديللو 
س�بورت« اإليطالية: »من الطبيعي أن يكون هناك عروًضا لالعب 
بقيم�ة فيدال«.وأض�اف: »فيدال س�وف يبقى يف إن�رت، إنه يرغب 
يف التتوي�ج باإلس�كوديتو اآلن، ثم دوري أبطال أوروبا يف املوس�م 
املقبل«.وخضع فيدال لعملية جراحية يف الركبة يوم 12 آذار، ومن 
املفرتض أن يعود الشهر املقبل، وقال وكيله: »سوف يعود للملعب 
قريًبا«.ويخوض فيدال موس�مه األول بقميص إنرت، بعد أن انتقل 
م�ن برش�لونة يف الصيف املايض، ضم�ن حملة الن�ادي الكتالوني 

للتخلص من الالعبني كبار السن.

أعلن نادي ريال سوس�يداد اإلس�باني 
أّن�ه م�دد تعاقده مل�دة ع�ام واحد مع 
تش�ابي ألونس�و مدرب فريق الشباب 
ليس�تمر االرتباط ب�ني الطرفني حتى 
صي�ف 2022.وقال�ت صحيف�ة بيل�د 
األملانية واسعة االنتشار يف وقت سابق 
من األسبوع الحايل إن ألونسو سيتوىل 
تدريب بروس�يا مونش�نغالدباخ بداية 
من املوس�م املقبل.وكان ألونس�و )39 
عاماً( العب الوسط السابق فاز بكأس 
العال�م وببطول�ة أوروب�ا مرت�ني مع 
منتخب إس�بانيا كما تّوج بلقب دوري 
أبط�ال أوروب�ا م�ع ليفرب�ول وري�ال 
مدريد قبل االعت�زال وتحوله للعمل يف 
مونشنغالدباخ  التدريب.ويحتل  مجال 
املركز العارش بني فرق الدوري األملاني 
وه�و يبحث ع�ن مدرب جدي�د له بعد 
اإلعالن يف الش�هر املايض عن أن مدربه 
الح�ايل مارك�و روزه س�يتوىل تدري�ب 
بروس�يا دورتمون�د يف املوس�م املقبل.
وتوىل ألونس�و تدريب فريق الشباب يف 

ريال سوسيداد يف 2019.

كش�ف تقرير صحف�ي، عن تطور جديد بش�أن مس�تقبل 
األرجنتيني سريجيو أجويرو، مهاجم مانشسرت سيتي.

وينتهي عقد أجويرو مع مانشس�رت سيتي، الصيف املقبل، 
ويس�تطيع املهاجم األرجنتيني التوقي�ع اآلن مجاًنا مع أي 
ناٍد.ووفًقا لشبكة »ESPN« األمريكية، فإن أجويرو ال يزال 
يتمتع باهتمام من يوفنتوس وباريس س�ان جريمان، بعد 
أن حصل عىل رفض من برش�لونة.وزعمت تقارير إسبانية 
أن رونال�د كومان، مدرب برش�لونة، يرف�ض ضم أجويرو، 

ويرشح 3 مهاجمني آخرين للعب يف »كامب نو«.

وأش�ارت »ESPN« إىل أن أجوي�رو يرحب أكث�ر باللعب مع 
س�ان جريمان، ملزاملة مواطني�ه )آنخيل دي ماريا وماورو 
إيكاردي ولياندرو باريديس(، باإلضافة إىل العمل مع املدرب 

األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.
وأوضح�ت أن أجوي�رو يتوق�ع انتقال ليوني�ل مييس، نجم 
برش�لونة، إىل س�ان جريمان، إذا قرر الربغ�وث عدم تجديد 

عقده مع النادي الكتالوني.
وذك�رت أن أجويرو س�يحلل كل الخي�ارات املتاحة أمامه، 

وسيتخذ القرار خالل األسابيع القليلة املقبلة.

ووفًقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو« 
اإلسبانية، فإن برشلونة سيعرض 
الظه�ري األي�ر جوني�ور فريب�و 
للبيع يف سوق االنتقاالت الصيفية 

ال  فريب�و  أن  إىل  املقبلة.وأش�ارت 
يتناس�ب مع خطط اللعب التي يريد 
كومان تنفيذها، كما ترغب اإلدارة يف 
تخفيف ميزاني�ة الرواتب يف الفريق.

وأوضح�ت أن الدوري اإليطايل ال يزال 
الوجهة األقرب ملس�تقبل فريبو، رغم 
رف�ض األخ�ري االنتق�ال إىل ميالن يف 
املايض.وذك�رت  الش�توي  املريكات�و 

أن األندي�ة التي أب�دت اهتماًما بضم 
فريب�و ه�ي: إن�رت ومي�الن ونابويل، 
لكنها لم تتحرك بش�كل رسمي حتى 

اآلن لبدء املفاوضات مع برشلونة.
ودف�ع برش�لونة 31 ملي�ون ي�ورو 
للتعاق�د م�ع فريبو، لذا فإن س�عره 
املرتفع جعل النادي الكتالوني يضع 
حًدا أدنى للقيمة التي يجب أن يرحل 
بها الالع�ب، وإال س�يظل يف »كامب 
ن�و« خ�الل املوس�م املقبل.من جهة 
اخ�رى يب�دو أنَّ عثم�ان ديمبيل بدأ 
يجني ثمار تألق�ه يف الفرتة األخرية، 
حي�ث ي�رى الجمي�ع يف برش�لونة، 
برضورة تجديد تعاقده، الذي ينتهي 
يف 2022.وقال�ت صحيف�ة »مون�دو 
هن�اك  إنَّ  اإلس�بانية،  ديبورتيف�و« 
إجماًع�ا يف برش�لونة ع�ىل رضورة 
الن�ادي  تجدي�د عق�د ديمب�يل م�ع 

الكتالوني.
وأش�ارت إىل أن املدرب رونالد كومان 
واملس�ؤولني يف اإلدارة الرياضي�ة إىل 
جانب الرئيس خوان البورتا يؤيدون 

استمرار ديمبيل مع برشلونة.
وأوضح�ت أن البورتا مس�تعد إلدارة 
ديمب�يل  م�ع  التجدي�د  مفاوض�ات 
بنفس�ه، حي�ث إن�ه ال يعت�رب ه�ذه 
القضية ثانوية يف مستقبل برشلونة.
وذك�رت أن اهتم�ام البورت�ا يوج�ه 
رس�الة لديمبيل أن برش�لونة يثق يف 
قدراته ويراهن عليه.وسبق أن رصح 
البورت�ا قب�ل الف�وز يف االنتخاب�ات: 
»أعتقد أن ديمبيل جيد، لكن مشكلته 
أنه غري مس�تقر ويج�ب عىل الفريق 
تعيني معلم له. يمكن أن يصبح العًبا 
مميزًا إذا كان النادي يديره، أنا أحب 
ديمبيل ألنه مثل الطفل، وهو الالعب 
الوحي�د، إىل جان�ب مييس ال�ذي قاد 

برشلونة للفوز بمباريات مهمة«.

االثنين 29 آذار 2021 
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يلع�ب نادي برش�لونة 
اق�رتاب  يف  حاس�ًما  دوًرا 
ري�ال مدري�د م�ن التعاق�د 
م�ع أح�د الالعب�ني املميزين 
يف املريكات�و الصيف�ي املقبل.
إيطالي�ة  تقاري�ر  وزعم�ت 
ري�ال مدري�د وبرش�لونة  أن 

يتنافس�ان ع�ىل التعاق�د مع اإلس�باني 
فابيان رويز، العب وس�ط نابويل.ووفًقا 
لصحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، 
ف�إن برش�لونة كان مهتًم�ا بض�م رويز 
من�ذ عام، لك�ن الن�ادي الكتالوني أوقف 
اهتمام�ه بالصفقة اآلن.وأش�ارت إىل أن 
كيكي س�يتني، املدرب السابق لربشلونة، 

كان م�ن أك�رب املعجب�ني بروي�ز وطلب 
م�ن إدارة النادي التعاقد معه يف املوس�م 

املايض.
أن  اإلس�بانية  الصحيف�ة  وأوضح�ت 
برش�لونة اآلن ينوي وض�ع كل األموال يف 
املريكاتو الصيفي املقبل، من أجل التعاقد 

مع مهاجم جديد.

ربم�ا قدم املنتخب البلجيك�ي أداء ضعيف�ا يف مواجهة جمهورية 
التش�يك يف تصفي�ات كأس العالم 2022 لكرة الق�دم لكن املدرب 
روبرتو مارتينيز رغم ذلك يقول إنه س�عيد بشخصية فريقه التي 
ظهرت خالل املواجهة.وقاتل املنتخب البلجيكي متصدر التصنيف 
الدويل للمنتخبات للتعادل 1-1 ضمن املجموعة الخامس�ة يف براج 
ونجح يف ذلك عن طريق هدافه التاريخي روميلو لوكاكو يف الشوط 
الثان�ي.ويف مؤتمر صحفي بع�د املباراة قال امل�درب مارتينيز »لم 
نك�ن يف الوض�ع الطبيعي.. أهدرنا الكثري م�ن الفرص يف مواجهة 
فريق يمل�ك الدافع والحافز«.وأضاف مارتينيز »منتخب التش�يك 
يعيش فرتة تألق وقد أحرز س�تة أهداف وهو أمر نادر الحدوث يف 
كرة القدم«.وكان منتخب التش�يك فاز خارج أرضه عىل إس�تونيا 
6-2 بينم�ا بدأت بلجيكا مس�ريتها يف التصفيات بالفوز 3-1 عىل 

ويلز.
وق�ال مارتينيز أيضا عن منتخب التش�يك »ه�ذا فريق حديث كله 
ثق�ة بالنف�س. قدموا أداء قويا وضغطوا علين�ا تماما والبد يل من 

تقديم التهنئة لهم عىل هذا األداء«.
وأكد مارتينيز أن فريقه سيس�تفيد من الدرس الذي تعلمه يف هذه 

املباراة قبل انطالق بطولة أوروبا يف الصيف املقبل.
وس�يلتقي املنتخب البلجيكي يف الجولة املقبلة مع منتخب روسيا 

البيضاء الثالثاء املقبل.

ن�ادي  لتعزيز يس�عى  صفوف�ه بصفق�ة قوي�ة م�ن فري�ق يوفنت�وس 
إش�بيلية، خالل ف�رتة االنتقاالت الصيفية املقبلة، اس�تعدادا للموس�م الجديد.

وبحس�ب صحيفة »الجازيتا ديللو سبورت«، فإن يوفنتوس وجه أنظاره نحو 
جوان جوردان، العب إش�بيلية، كتعزيز محتمل لتجديد خط وسط الفريق يف 
املوس�م املقبل.وأضافت أن اليويف يسعى لضم العب خط وسط، خاصة وأن 
هن�اك بعض العنارص بالفريق يف طريقها للرحيل عن الس�يدة العجوز، 
وأبرزهم أدريان رابيو وآرون راميس.وأشارت الصحيفة إىل أن قيمة 
صفق�ة ضم ج�وردان، ل�ن تقل ع�ن 25 ملي�ون يورو.وتمكن 
جوردان )26 عاًما( من ترك بصمته يف إيبار، قبل أن ينتقل 
إىل إش�بيلية يف صي�ف 2019، مقاب�ل 14 مليون يورو.
وبالرغ�م من كونه هداًفا مع إيبار، إال أنه كان أقل 
فعالية رفقة الفريق األندليس، حيث هز الشباك 
مرتني يف 41 مباراة هذا املوسم، كما ساهم 

بتقديم 7 تمريرات حاسمة.

ُيرص األملاني توماس توخيل، مدرب 
تشيليس، عىل حاجة الفريق ملهاجم 
جديد، املوس�م املقبل.وس�جل تيمو 
فرينر، الذي انضم لتش�يليس مقابل 
أه�داف   5 إس�رتليني،  ملي�ون   53
فق�ط بال�دوري اإلنجلي�زي، بينما 
أح�رز أوليفيي�ه ج�ريو 4 أه�داف.

ووفًق�ا لصحيفة »دي�يل ميل«، فإن 
النرويجي إيرلين�ج هاالند، مهاجم 
الهدف  بوروس�يا دورتمون�د، ه�و 
الرئي�يس للبل�وز، الصي�ف املقب�ل.
ويعل�م مس�ئولو البل�وز، صعوب�ة 
مغ�االة  بس�بب  الصفق�ة  إب�رام 
دورتموند يف الس�عر املطلوب )154 
مليون إسرتليني(، إضافة إىل وجود 

منافسة قوية عىل الالعب.
ي�درس  تش�يليس  أن  إىل  وأش�ارت 
إع�ادة روميلو لوكاكو مهاجم إنرت، 
إىل س�تامفورد بريدج، إذا لم يتمكن 

النادي من التعاقد مع هاالند.
وأوضح�ت الصحيف�ة أن لوكاك�و 
أح�رز 25 هدًفا هذا املوس�م، ولعب 
دوًرا كب�رًيا يف دفع إنرت، نحو صدارة 

الدوري اإليطايل.
وذك�رت أن لوكاكو لديه أيًضا خربة 
اللعب يف الربيمريليج، بسبب تجاربه 
الس�ابقة مع إيفرتون، ومانشسرت 

يونايتد.

كش�ف تقرير صحفي إنجليزي، عن موقف 
النرويج�ي مارت�ن أوديج�ارد، الع�ب ري�ال 
مدريد املعار إىل آرس�نال، من الع�ودة يف نهاية 

املوسم الجاري.
ويلع�ب أوديجارد مع�اًرا إىل آرس�نال منذ كانون 
الثان�ي امل�ايض، وحت�ى نهاي�ة املوس�م الج�اري، 
حيث حصل عىل فرصة أكرب للمش�اركة مع النادي 

اللندني.
ووفًق�ا ملوقع »فوتب�ول لندن« اإلنجلي�زي، فقد أخرب 
أوديجارد املقرب�ني منه برغبته يف البقاء مع آرس�نال 

بعد انتهاء فرتة إعارته يف نهاية املوسم الجاري. 
وأضاف التقري�ر، أن أوديجارد معجب بميكيل أرتيتا، 
املدي�ر الفن�ي آلرس�نال ومرشوعه ال�ذي يعمل عليه 
حالًيا.وأش�ار التقرير، إىل أن عق�د اإلعارة بني ريال 
مدريد وآرس�نال ال يوجد به خيار رشاء، مما يعني 
أن أوديج�ارد س�يعود إىل مدري�د، وم�ن ث�م بدء 
التف�اوض عىل تجديد اإلعارة أو ضمه بش�كل 

نهائي إذا سمح ناديه.

روبرتو مارتينيز
 يشيد بمنتخب التشيك

تشيلسي يضع خطة 
بديلة لصفقة هاالند

أجويرو يرحب باالنتقال إلى سان جيرمان

أوديجارد 
يطمح للبقاء
 مع االرسنال

ريال مدريد في طريق مفتوح لضم رويز

سوسييداد يجدد  عقد تشابي ألونسو

اس�تقر الهولن�دي رونال�د كومان، املدي�ر الفني 
لربشلونة، عىل رحيل أحد العبي الفريق الكتالوني 

خالل املريكاتو الصيفي املقبل.

وكيل فيداليوفنتوس يوجه بوصلته نحو جوان جوردان
 يؤكد بقاءه مع االنتر

كومان يقرر التخلي عن فيربو والنادي يسعى لتجديد عقد ديمبلي
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إذا قيل يل : ستموُت هنا يف املساء

ى من الوقِت ؟ فماذا ستفعل يف ما تبقَّ

ـ أنظُر يف ساعة اليد /أرشُب كأَس عصرٍي ،

َل يف َنْملٍَة َوَجَدْت رزقها ، اَحًة ،وأطيُل التأمُّ وأَقضم ُتفَّ

ة وقٌت ألحلق ذقني ثم أنظر يف ساعة اليِد /ما زال ثمَّ

وأَغطس يف املاء / أهجس :«ال ُبدَّ من زينة للكتابة /

فليكن الثوُب أزرق«/أْجلُِس حتى الظهرية حّياً إىل 

مكتبي

ال أرى أَثر اللون يف الكلمات ،بياٌض ، بياٌض ، 

بياٌض...

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

اقوال وحكم
قسـوة األيام تجعلنـا خائفني من غـري أن ندري 
تمامـاً مـا يخيفنا.. إذ أن األشـياء التـي تخيفنا 
ليست إال مجرد أوهام.. من خالل أشواك الخطر، 
نحصـل عـى زهـور السـالم.. ال يتـأوه عاشـق 
مجاناً.. أن الحزن الصامت يهمس يف القلب حتى 
يحطمـه.. الرجال األخيار يجـب أال يصاحبوا إال 
أمثالهـم.. نكـران الجميل أشـد وقعاً من سـيف 
القـادر.. إن اآلثـام التـي يأتـي بهـا اإلنسـان يف 
حياتـه، غالبـــــاً مــا تذكـر بعــــد وفاته، 
ولكـن أعمالـه الحميــــــدة تدفن كمـا يدفن 

جسده وتنىس..

تحيلنا املجموعة القصصية )فستان مونيكا 
( للقـاص فـارس الغلـب، إىل نوع نـادر، قل 
تناوله يف مجال فن صناعة القصة القصرية، 
إذ إننـا سـوف نكتشـف طغيـان االنزياحات 
التعبرييـة، واالسـتعارات الفنيـة، والدالالت 
الصوريـة يف الرؤية الفنيـة ملبنى أحداث هذه 
املجموعـة ومسـار، وطغيـان واجتيـاح هذا 
النمط الفني عى املادة الخام املستقطعة من 
حياتنـا اليومية من خالل توظيفه ومعالجته 
ضمـن املبنى الرسدي ملسـرية األحـداث، منذ 
بدايتهـا وحتى انتهاء آخر سـطر فيها، وهي 
عملية فنية تتطلـب املزيد من الجهد والوعي 
الدائـم الذي يجـب أن يتحى بـه القاص عند 
تدوين مادتـه القصصية، كـون عملية تغري 
األحـداث االعتياديـة ولغتهـا وجعلهـا لغـة 
انزياحيـة قريبة مـن النثر أمـر يفرض عى 
القـاص أن يحافـظ عـى أدوات القص التي 

تستخدم يف مجال صناعة القصة.
وأضـاف: ورغم تماهـي وانصهـار األحداث 
والشـخوص والزمان واملـكان، وحتى الثيمة 
ضمـن عمليـة االنزيـاح، إال أننـا ال يمكـن 

تغافلهـا أو إهمالهـا أو أخراجهـا مـن متن 
يمكـن  وال  أساسـية  أدوات  ألنهـا  النـص، 
للقـاص أن يـدون قصـه بدونها، ومـن هنا 
فإن القاص فارس الغلب أسـتطاع إظهارها 
ضمن العمليـة االنزياحيـة، أي أنه نقل هذه 
العنـارص واألدوات مـن القـص االعتيادي إىل 
القـص االنزياحـي املفعم بالحس الشـعري 
واملتأثـر بـدورة األحـداث ، وهـذا التأثـر هو 
واحـد من األسـباب التي تحيل البنـاء الفني 
للقصة إىل مجموعة من األحاسيس واملشاعر 
واملؤثـرات والتفاعـالت الفنيـة التـي تتوحد 
وتنصهر يف بوتقة واحدة من أجل الوصول إىل 
هذا النمط الفني، وعى القارئ يف هذه الحالة 
أن يغـري أدواتـه املعرفيـة القرائيـة، وينتقل 
مـع النصـوص الرسديـة نحـو انزياحتهـا 
الشـعرية  ولغتهـا  الصوريـة  واسـتعاراتها 
وفك طالسـم هـذه املفردات، لكي يسـتطيع 
أن يمسـك بالخيـط الذي يسـهل عليه مهمة 
االطـالع، وبهـذا يكتشـف أنـه يحتـاج لهذا 
التنـوع مـن الـرسد القصيص الذي يشـحن 
الذهـن، ويجعلـه متقـداً ومتابعاً لالمسـاك 

بتالبيـب تلك النص وسـر أغوارها والوقوف 
عـى مجرى األحـداث ومعرفتها بشـكل آخر 

مختلف.
وتابع: كما تميـزت تلك املجموعة القصصية 
بطغيـان حياة الباديـة عى النصـوص رغم 

إنها دونت بهذه اللغة، إال أن هنالك إشـارات 
سـيميائية ومفردات عربيـة تداولت يف بيئة 
أهل البادية، مما يعّد هذا عنرصاً آخر يضاف 
إىل مـا قدمـه القـاص مـن معالجـات فنية 
يف مبنـى الرسد، وتجدر اإلشـارة هنـا إىل أن 

القصـة القصـرية عندما تكتب مـن البديهي 
أن يجـد القاص صعوبـة، ويحتـاج إىل جهد 
من أجـل جعلها تنتمي إىل جنسـها وهويتها 
كونها واحـدة من الفنـون الصعبة وهي فن 
التكثيـف الصعـب، وتلك الصعوبـة هي التي 
تمنحها هويتها وجنسـيتها وتجعلها تنتمي 

لهذا الفن. 
وأوضح:ولكي نكتشـف ما ذهبنا إليه يف هذا 
املبحث سوف نختار نماذج قصصية من هذه 
املجموعة، ونرحل معها لنكتشـف عوالم هذا 
النمط، يف قصة )وتٌر للملح والصهيل( نكون 
مع ابن عشـوا وهو سـارق خيول يف البادية، 
وكانت مهمته أن يرسق الحمدانية وهو اسم 
لفـرس أصيل، وهو يهم برسقـة هذا الفرس 
يقـع يف يده فص ملح ويلتهمه دون أن يعلم، 
فيحـس أنه التهم ملح من هـذه الديار، ومن 
التقاليـد املتبعة ألهل الباديـة أن التهام امللح 

يعّد حالة تمنع السارق من القيام برسقته: 
)تأكد أنه امتصَّ رضس ملح لذَع لسانه! ماذا 
يفعل يف ليـل عاقر واملفتاح بيـده؟ بمقدوره 
امتطاء صهـوة الحمدانيـة، والغياب يف لجة 
الليل رسنها بيده إن أراد ذلك، لكنه أكَل ملحة 
البيـت، حتى وان كان تذوقـاً عابراً، ليس من 
عني رأته خال عني اللـه.. هو طبعاً لن يخون 

الله والعرف!!( ص 14  
وبـني : يف قصة )أنامل هتشـكوك يف شـبار( 
يقـدم لنا القـاص رؤية فنية غايـة يف الدقة، 
عـن حيـاة الرعب التـي طغت حيـاة املوصل 
وقراهـا ومدنها، وينقل لنا النريان املشـتعلة 
التـي تـدك األرض بسـكانها مـن الطائـرات 
األمريكيـة والصواريخ، والرصـاص املتطاير 

مـن الدواعـش، وينقـل لنـا حـرب البقـاء، 
واالحتمـاء بظل الخـوف الرهيب بني املالجئ 
والبيـوت، واملطاردات القمعية التي تقوم بها 
جماعـات داعش عى سـاكني هـذه املدينة، 
حيث ينتهي األمر بطـرد بطل هذا النص من 
بيته ليتخذوه موقعـاً لقناصيهم، وينتقل إىل 
مكان آخـر، إال أن األمر يزداد صعوبة فيهرع 
السـاكنني هربـاً من هـذه النـريان املخيفة، 
طائـرات تقصـف، وصواريـخ تـدك األرض، 
وانفجـارات تمـأ األرض، ورصـاص يغطي 
السـماء، وهكـذا فـإن القـاص اسـتطاع أن 
ينقل لنا رؤية هتشكوكية مرعبة لحياة أبناء 

املوصل أثناء غزو الدواعش: 
)نخسـنا هسـريا الخوف يف مثلـث ادعيتنا، 
الالئـذ بوحشـة سـاللم الـدار مـا أن رشعت 
صواريخ الطائـرات األمريكية، تدّك األعماق، 
وتوزع أحشـاء القرشة األرضية وما عالها يف 

األنحاء. كان هشـيم إسـفلت الشـارع ينّجم 
كتالً يف السماء وتهطل مطراً غرابيب وعرساً 
يحتفل بحلوى الشـظايا وثمة عصف تدفعه 
عبـاءات الجهـات ينهـب أشـياءنا، ويصيب 

النوافذ بعدوى خبل اإلعصار( ص 25
وأسـتطرد: يف قصة )رنني خلخال األنا( يقدم 
لنا القـاص رؤية فنيـة صادقة لحيـاة أبناء 
الباديـة وطقوسـهم وحياتهـم، وعالقاتهـم 
العاطفيـة، فنكون مع فارس همام شـجاع 
من أبناء البادية، وفتـاة من البادية يف عالقة 
عاطفية غريبة، أشـبه برصاع بني الفروسية 
والجمال، وحكاية هادئة شـفيفة رومانسية 
بينهما، وهي تحاول سـحبه إليها بمفاتنها، 
وهو يحاول سـحبها بشـجاعته وفروسيته، 
ويظـل هذا الـرصاع قائماً عر مسـار الرسد 
إىل نهايـة الحكاية، ونحـن نتابع من ينترص 
الجمال واألنوثة، أم الفروسـية والشـجاعة، 

وأخـرياً نكتشـف أن الجمـال ودهـاء املـرأة 
ينترص: 

)امرأة واهنة يف مواجهة رجل شد من عضده 
الشـيطان. مـاذا تفعل لكـي تنجو؟ سـؤال 
أشـبعه التكـرار يف لحظـات. قفـز يف ذهنها 
سـحر املـرأة األزيل مكرها الذي هـز العروش 
وأطاح بالتيجان، عشقها الذي خلف األجيال 
االنبهـار املـوىش يف جنائن بابل وتـاج محل. 
ومـن فورهـا نهضـت برشـاقة مثـل ظبية 
تعرض تناسـق قوامها. مسحت عى امتقاع 
الخـوف وشـحنت أسـاريرها لتلعـب دورها 
بجـدارة. حيته بالشـهد وغمزته بابتسـامة 
سـاحرة سـقط عى ضفافها )كاملسطول(. 
أوهمته بحب تدخـره مذ دق أول وتد لبيته يف 

ثرى الحي( ص 91  
وأكمل: أما قصة )فستان ملونيكا لوينسكي( 
فإنهـا قصـة حملـت الكثـري مـن النضـوج 
الفنـي، حيـث نطـوف يف عوالم متعـددة بني 
املـايض والحـارض، والشـيخ الـذي يتنبأ بما 
يحدث والشـاب الذي انتحر وأنقذه بطل هذا 
النص، وحكايته مع الفقر، وقد طغى أسلوب 
االنزياح عى مسـار حركة الرسد بشكل أكثر 
وضوحاً: )يهبط املحاق بجنح غراب، يترسب 
يف عـروق املدينـة هلعـاً أحوى مـن صقيع، 
تسـكن لوالـب األشـياء عـن الـدوران، ومن 
قرصه الرابض عى التل، ينبثق ريع حضارات 
ينـّق يف الجهات صخباً ولـوداً، وزيق فاتحني 
يبنون مجد الشـيطان يتجشـأون نمالً أسود 
ومخالب فوالذ، ارتطام أسـود تتداعى ومدناً 
ُتدك، جلبَة خناقـات ّتجار ُعري وروليت نداء 

نخاسـني يقايضون تاريخاً مزيفاً( ص 67.  

المراقب العراقي/ المحرر الثقايف...
ان  جويع��د  عب��ود  يوس��ف  الناق��د  ي��رى 
للق��اص  القصصي��ة  موني��كا«  مجموعة«فس��تان 
ف��ارس الغلب  يه رؤية هتش��كوكية مرعبة لحياة 
أبناء الموصل أثناء غزو الدواعش.وقال جويعد يف 

دراسة نقدية  خص بها )المراقب العراقي(: 

»فستان مونيكا«رؤية مرعبة لحياة أبناء الموصل أثناء غزو الدواعش 2014
قصص ذات استعارات صورية ولغة شعرية 

املراقب العراقي/ متابعة...علي لفتة سعيد
تمـر اليوم ذكرى ميـالد الشـاعر والكاتب أليكيس 
مكسـيموفيتش بيشكوف، الشـهري باسم مكسيم 
جوركـي، إذ ولد ىف مثل هذا اليـوم 29 اذار من عام 
1868م، فهو أديب وناشط سيايس رويس، مؤسس 

مدرسة الواقعية االشراكية.  
ولـد ىف نجنـى نوفجـراد، وأصبـح يتيـم األب واألم 
وهـو ىف التاسـعة مـن عمـره، فتـــــولت جدته 
تربيتـه وكانـت جدتـه وراء تنمــــــية موهبته 
األدبية، حيث كان لها أسـلوب قصيص ممتاز، مما 
صقل مواهبه القصصـــــية وحزن حزنا شديًدا 

لوفاتها.
يـرى أن األدب مبنـى عـى النشـاط االقتصادى ىف 
نشأته ونموه وتطوره، وأنه يؤثر ىف املجتمع بقوته 

الخاصة، لذلك ينبغى توظيفه ىف خدمة املجتمع.
تجول بعد ذلك ىف أنحاء اإلمراطورية الروسية، ملدة 
خمس سنوات غري خاللها عمله عدة مرات، وجمع 
العديد من االنطباعات وانعكس بالفعل هذا الواقع 
املرير بشـكل واضح عى كتاباته وبشكل خاص ىف 

رائعته »األم«.
تعنـى كلمـة جوركى باللغـة الروسـية »املر« وقد 
اختارهـا الكاتب لقبا مسـتعارا له من واقع املرارة 
التى كان يعانى منها الشـعب الروىس تحت الحكم 
القيـرصي، والتـي شـاهدها بعينه خالل املسـرية 

الطويلة التى قطعها بحثا عن القوت.
تم ترشـيحه 5 مرات للحصـول عى جائزة نوبل ىف 

اآلداب لكنه لم يفز بالجائزة.

سـميت مدينـة نجنـى نوفجـراد التـي ولـد فيها 
باسـمه »جوركي« منـــذ عام 1932م حتى عام 
1990م ورحـل عـن عاملنا يف 18 ينايـر 1936م ىف 

مـــــوسكو.

مكسيم جوركي رشح لنوبل 5 مرات ولم يفز بها

معرض استذكاري للفنانة التشكيلية سماء األمير
املراقب العراقي/ متابعة...

إفتتـح املدير العام لدأيرة الفنـون العامة يف وزارة 
الثقافـة، الدكتـور عـي عويـد العبـادي، معرضاً 

إستذكارياً للفنانة الراحلة )سماء االٔمري(.
وأقيـم املعـرض الـذي ضـم 30 لوحة فنيـة و23 
شـهادة تقديرية، وحمـل عنوان )لَـوِّْن جرَحك .. 
وصية سـماء االٔمـري(، عى قاعات دأيـرة الفنون 

العامة .
وقـال مدير عـام الفنون خـالل إفتتـاح املعرض، 
»ترشفنـا اليـوم بإفتتـاح هـذا املعـرض للفنانة 
الراحلة سـماء االٔمري التي كانت تمثل جانباً مهماً 

من الفن التشكيي يف العراق«.
واقعـاً  جسـدت  الراحلـة  »الفنانـة  أن  وأضـاف 
إبداعياً سـيكون نراسـاً لجميع الفنانني وتحديداً 
الشـباب«، مٔوكداً »احتضان دأيرة الفنون لجميع 

الكفاءات والطاقات الشبابية«.
أسـماء محمـد  الفنانـة  بدورهـا، قالـت والـدة 
مصطفى، إن »سـماء االٔمري هي فتاة من أصحاب 
الهمم وقد ولدت بإعاقة شـديدة كانت إعاقة غري 

إعتيادية وكان هذا مثل التحدي بالنسبة لها«.
وأشـارت اىل أنهـا »لـم تقبـل يف املدرسـة بسـبب 
وضعها الصحي الذي اليسمح لها بالدوام، فقمت 
بإعطأيها دروسـاً يف الفن التشكيي يف املنزل اىل أن 

أصبحت ماهرة«.
وأضافـت أن »سـماء شـاركت يف معـارض فنية 

يف العـراق وخارجـه ونالت العديد من الشـهادات 
التقديرية و17 جائزة دولية«، مٔوكدة أن »سـماء 
كانـت تتفاعل مع لوحاتها حيث كانت تسـتخدم 

االٔلوان كمعالجة نفسية روحية«.
وسـماء االمري هي رسامة وناشـطة ولدت يف آب 
2003، وتوفيـت  يف كانـون االول 2020، بـدأت 
الرسـم بعمر 3 سنوات، وتلقت تعليمها وثقافتها 
يف البيـت عى يدي والدهـا الصحفي والقاص عبد 
االمـري املجـر ووالدتهـا الصحفية أسـماء محمد 

مصطفى .وحظيت بإهتمام وسـائل االٕعالم التي 
أطلقت عليها لقب )صانعة االٔمل(، ومثلت العراق 
يف مسـابقات وفعاليـات دولية، وكانـت العراقية 

الوحيدة يف تلك املحافل.
كمـا حـازت عى كثـري مـن التكريمـات يف داخل 
العـراق وخارجه ونالـت 17 جائـزة عاملية خالل 
عامي 2019 و2020 من كوريـا الجنوبية والهند 
واململكة املتحدة وبنغالدش وسنغافورة وأسراليا 

واملغرب.

يوسف عبود فارس الغلب

»ميدوسا ال تسرح شعرها« رحالة متنقلون بين األمكنة الالزمنية
املراقب العراقي/ متابعة...

صـدرت حديًثـا عن املؤسسـة العربية للدراسـات 
بـركات  للكاتـب سـليم  روايـة جديـدة  والنـرش 
بعنـوان »ميدوسـا ال تـرّسح شـعرها«، جاءت يف 
225 صفحة.تحكـي الروايـة، وفًقـا للنـارش، عن 
جماعـة من البرش الرَّحالـة املتنقلني بني »األمكنة 
الالزمنيـة«، فيهم عمال، ورسـامون، وراقصون، 
ومعماريون، وفالسـفة، يزورون كهف ميدوسـا، 
لكنهم ال يخرجون. املعماريون هم يف اختصاصات 
ليسـت يف الهندسـة والبنـاء، بـل بما ُهـم عليه يف 
أسـاطريهم )ُيعرفون مـن أسـمائهم يف الرواية(. 
الفالسـفة أربـاب مذاهب معروفة: سفسـطائية، 
رواقيـة، سـينيكية )ُيعرفـون مـن أسـمائهم يف 
الروايـة(، يدفعـون املحـاورات إىل الجنـون. مـع 
الرحالـة مهرِّجـان وأنثـى واحدة وحيـدة، تحمل 
تها شـيًئا تنقله جماعتهـم من كل مكان  يف محفَّ
ينزلون فيـه إىل مكان آخر يقصدونه يف رحالتهم. 
هـي املرأة الوحيدة التي سيتسـنى لهـا أن تغادر 
الكهف الـذي ينضـم إليهم فيه امللك بريسـيوس 
بأربعني رجاًل من أتباعه، زائرًا يستقيص بفضوله 
أمَر املرأة النصف اإلنسـانة، والنصف األفعى، ثم 
يهمـل ما يبحث عنه فعاًل، ألنه يسـتعذب بقاءه 
يف الكهـف، وهـو يصـف مليدوسـا أنـواع املدن، 
حتـى يغدو وصفه وسواًسـا عندهـا: إنها تريد 
بنـاء مدينة داخـل كهفهـا. واألجـواء الغريبة 

رحبـة يف هذه الرواية، إىل جوار تفاصيل الفلسـفة 
والسحر والخوف والعزلة: هنالك حمائم يف الكهف 
لها أجسـام من نار ملتهبـة، َحمائُم مصابيح تنري 
الكهـف بطريانهـا يف كل موضع منـه. ويف الكهف 
بومـة مـن البلور تـرشف عـى هندسـة اإلضاءة 

بتوزيعهـا الحمائم املصابيـح توزيًعا ال خطأ فيه. 
ر كل  وهنـاك بالطبع حكاية األمشـاط التـي تفجِّ
يشء يف الرواية.يضيـف النارش: إحـدى عرشة ُهنَّ 
بنات ميدوسا، ولهن أسـماء اآللهات يف األساطري. 
ولـكل واحـدة اختصاصهـا. ويف الكهـف أجنحـة 
كثرية، منها جناح الحديقة التي ال نباتات فيها، بل 
بة األجسام. وهنالك جناح  تماثيل مخلوقات مركَّ
املزرعة لربيـة األفاعي عى أنواع كثرية، منها ما 
يـؤكل، وما ُتسـتخدم جلودها للزينـة، من جمال 
نقوشـها. وأيًضا، جناح زينة ميدوسا، ومخدعها 

ومخدع بناتها، وجناح النزالء الرحالة.
ويف التعريـف بالروايـة عى الغـالف الخلفي، نجد 
قلًْبا لأدوار، عكس األسطورة اإلغريقية: )ال ُيحيل 
برُص ميدوسـا البرَش إىل حجارة يف هذه الرواية، وال 
تسـتحيُل هي حجرًا إن نظرْت إىل مرآة. أسطورُتها 
هنـا ليسـت األسـطورة اإلغريقية. جمـوٌع تدخل 
رون لبناء  كهفهـا، لكـْن ال يخرج أحـد. هم ُيسـخَّ
مدينة هـي أُمُّ كل عمارة أنجزها اإلنسـان: مدينة 

داخَل كهٍف(.
يف الروايـة، يسـتمر بركات يف تسـمية الفالسـفة 
بـ«املناطقـة«، لكـن تبـدو »مخاطباتهـم« أقرب 
إىل السـخرية من كل منطق. ويسـتمر يف تسـمية 
بالتعبـري  التزاًمـا  بـ«املخاطبـات«،  محاوراتهـم 
القديـم الـذي يخـص الفلسـفة، وعلـوم الـكالم 

واملنطق.

المطاف األخير
لـم تمض أيـام حني توقفـت الحياة، وانقلـب عاليها 
سافلها.. لكن املفاجأة التي حدثت إن أجزاًء من الكرة 
االرضيـة تحّولت اىل ما يشـبه الفقاعات، ثم انفجرت 
لتخرج منها أجساد مشّوهة.. انزرعت مثل أشجاٍر بال 
أغصاٍن ثم اسـتوت عى األرض، وراحت تنظر بعيوٍن 
مدماة ووجوٍه لم يزل الدم يلّون الجروح العديدة التي 
تمأ األجساد.. لم تكن لهذه األجساد قدرة عى الحركة 
فالكثـري من أعضائها بـدت مقطوعًة وقامات شـبه 
مشـوّهة .. لكنها حافظت عى ألسنها وتشري بأصبع 
مأكـول اىل مـن يقابلها وكأنها تشـري باتهـام القتل، 
فتخرج السـيوف والنبال والخيول والبنادق والدبابات 

والرمانات والطائرات واملفخخات.. ثم يسمع الجميع 
صوت ضحـكاٍت مجلجلٍة ال أحد يعرف من اين تأتي.. 
فتنتبه االجسـاد اىل حالها وتبدأ بإطالق سؤاٍل يف وقٍت 
واحٍد لتّتحد وتتحّول اىل ما يشبه العاصفة التي حرّكت 
ذّرات الراب لتنطلق زوابع من نار.. فيما كان الصوت 
يصعد اىل عنان السـماء، حيث هناك من يراقب ويعيد 
السؤال عى شـكل برٍق يرضب األرض بغضٍب كارس.. 
فيعود الصدى براكني اىل األذان.. يدور يف الداخل وينام 

هناك بال مخرج ويردد مثل صدى طبول.

زيف
قال له صديقه انك سـتحلم الليلة بما لم يحلم به أحد 
من قبل.. لذا عليك أاّل تخر أحًدا بحلمك.. فالحاسدون 
يمـأون الشـوارع.. واملنغّصـون سـيبعثرون الحلـم 
ويجعلونـه فتاًتا للغربان.. قال لـه إياك أن تفتح فمك 
فيخـرج الحلـم هارًبا مـن لهاتك.. لم يـرك لصديقه 
السـؤال عن ماذا يحلم.. لكنه قال لـه إنه حلٌم كبري.. 
حلـٌم أكر من األحـالم حيث تتلّون السـماء بني يديك 
وتصعـد االنهـار لتكـون بـدال مـن الغيـوم.. وتميش 
العصافـري عـى االرض وترقص االشـجار عـى وقع 
املناقري.. فيما ينام الورد يف حضن الفراشات.. ال عليك 

سوى أن تحلم.
انقطـع االتصـال بصديقه.. ومن يومـني لم يتصل به 

ليخره انه لم يزل مستيقًظا بانتظار نبوءته.

نصوص 

نا المسافر
َ
أ

يف كل العصور

حامالً حقائبي بوطأة الحزن 

أُفتش عنِك 

يف دروب الشعر 

عن وجِعك املزروع 

يف جغرافية الجسد املنهك

املوصـود خلـف  بابـك  عنـد 

مسالك

القهر ، أو الق الكتابة ....

ذلك التجي املرسوم يف 

لهاث أسئلتي 

ثمة  قصائد تبهرني
ذاكرِتي صغرية إاِل للفْوىض ..

و للتاريخ تجاعيد

نوثقها يف تلك الليلة ،، فتكر

احالمنا الخفيضة

تتدحرج مسارات ذلك الوجد

 بينك وبين الحلم األول 
قيد حرف و كلمات 

يف قفص االتهام ... 

ايتها املكتظة يف 

دروب

اليأس وورق الصفصاف

دعيني أشعل قنديل 

الخرافة بني قطبني

اثقلهما الحرب 

يف أول معركة للشغف

غري املعلن .... 

عى صفحات االمواج

رجب الشيخ
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من اقوال االمام  علي ) عليه السالم ( أوراق
إّياك والّظلم فإّنه أكبر المعاصي، وإّن الّظالم لمعاقب يوم القيامة بظلمه.

إّياك ومصادقة األحمق فإّنه يريد أن ينفعك فيضّرك.
ال يكون الّصديق صديقًا حتى يحفظ أخاه في ثالث: في نكبته وغيبته ووفاته.

نور 9
على 
نور

املهدي  اإلمام  أن والدة  هناك شبه إجماع وثائقي عىل 
املنتظر عليه السالم: فجر يوم الجمعة، الخامس عرش 
من شعبان املعظم، سنة خمس وخمسني ومائتني من 

الهجرة املباركة.
وهو اإلمام أبو القاسم، محمد املهدي بن اإلمام الحسن 
محمد  اإلمام  بن  الهادي  عيل  اإلمام  ابن  العسكري 
الجواد بن اإلمام عيل الرضا بن اإلمام موىس الكاظم بن 
اإلمام جعفر الصادق بن اإلمام محمد الباقر بن اإلمام 
عيل زين العابدين بن سيد الشهداء اإلمام الحسني بن 
أبي  بن  عيل  املحجلني  الغر  وقائد  املؤمنني  أمري  اإلمام 

طالب عليهم السالم.
جرى  قد  العسكري  الحسن  اإلمام  أبيه  زواج  وكان 
برسية تامة إال عند القالئل، ثم خفاء أمر أمه به، ثم 
التكتم عىل اسم األم بالذات حذر قبض السلطة عليها، 
فهي  ولدها،  عن  لإلخبار  عليها  الضغط  ممارسة  أو 
)نرجس( يف أشهر الروايات، وهي )صقيل( يف سواها، 
وهي )سوسن( يف غريها، وهي )ريحانة( عند آخرين، 

وهي )خمط( عند بعض املحدثني.
إليه فيما يبدو، لئال  وجاء االختالف يف االسم مقصوداً 
الحسن  إماء  بني  التعيني من  والدته عىل  أمر  يكتشف 

العسكري عليه السالم.
لم  إذ  داخلياً،  اإلمام  والدة  عىل  التكتم  هذا  إىل  يضاف 
السيدة  العسكري  الحسن  اإلمام  عمة  إال  تحرضها 
حكيمة بنت اإلمام محمد الجواد التي طلب منها اإلمام 
حضوراً  الصورة  يف  تكون  أن  السالم  عليه  العسكري 
من  لتتوىل  الله،  ويل  ميالد  موعد  لقرب  اإلمام  دار  يف 
شؤون والدته ما تتواله النساء من النساء حني الوالدة، 
حكيمة  السيدة  فأخذت  الفجر،  عند  الوالدة  فحدثت 
أبي  إىل  وحملته  ثوب،  يف  لفته  أن  بعد  الجديد  الوليد 

محمد العسكري عليه السالم.
فتناوله اإلمام الحسن العسكري عليه السالم، وأخرج 
لسانه فمسح عىل عينيه ففتحهما، ثم أدخله يف فيه، 
فحنكه، وأذن اإلمام العسكري يف أذنه اليمنى، وأقام يف 

اليرسى، وعق عنه بكبشني.
ثم أمر اإلمام العسكري بتوزيع الخبز الكثري الوايف عىل 
تداولته  بما  واألولياء  املساكني  عىل  والطعام  الفقراء 

املصادر كثرة ووفرة.
عن  إال  جارياً  امليمون  امليالد  نبأ  عىل  التكتم  وكان 
من  عليه  حفاظاً  واألقارب  األصحاب  وعلية  الصفوة 
وذلك  الظاملني،  من  سالمته  عىل  وحرصاً  السلطان، 
السلطان، واجتهاد  الزمان، وشدة طلب  ذلك  لصعوبة 

طواغيت العرص يف البحث عنه.
املنتظر  الوليد هو  أن هذا  اليقيني  السلطة  لعلم  وذلك 
إلقامة دولة العدل اإللهي، وذلك ما يقلقهم ويفزعهم، 
وقد تلقوا ذلك عن مصادرهم من آبائهم، وأنه هو الذي 

يمأل األرض قسطاً وعدالً كما ملئت ظلما وجورا.

لذلك كان تعقب أجهزة الدولة العباسية لجواري اإلمام 
الحسن العسكري جارياً عىل أشده عند وفاته، وقبضها 
عىل بعضهن، وإيداعها املعتقل لشبهة الحمل، تغطية 

منها عىل والدة اإلمام املهدي عليه السالم.
والختفائه  العلني،  املهدي  اإلمام  تواجد  لخفاء  وكان 
إال  وترحاله،  وحله  مكانه  عىل  والتعمية  األنظار،  عن 
من قبل الصفوة املختارة من النواب والوكالء واألمناء 
عىل دين الله، مثار اضطراب وارتباك للسلطة والنظام 

العبايس.
يقول األستاذ الشيخ محمد حسن آل ياسني طاب ثراه:
)وطبيعي أن تثري هذه الرسية املتعددة الجوانب كثرياً 
االرتباط  دائرة  عن  األبعدين  نفوس  يف  الشكوك  من 
الوثيق والعالقة املبارشة بشؤون اإلمامة واألئمة، وهم 
الذين لم يعلموا بنبأ والدته كي يقروا بوجوده، وكانت 
املستغلة  النفسية  الحرب  تلك  يف  طوىل  يد  للسلطة 
لكتمان أمر هذا الوليد لنفي ميالده وتكذيب خربه، وإن 
حتى  الزمن  من  حقبة  وهناك  هنا  عنه  تبحث  بقيت 

أيست من استطاعتها العثور عليه واإلمساك به(.
ضد  اإلعالمي  تحركها  يف  متناقضة  السلطة  وكانت 
اإلمام املهدي عليه السالم، فبينا هي تكذب خرب ميالده 
وتنكر وجوده، وإذا بها تكبس دار أبيه للتفتيش عنه، 
تبحث  بها  وإذا  به،  التشكيك  حملة  تتبنى  هي  وبينا 
األصوات  كل  تدعم  هي  وبينا  املسالك،  بشتى  عنه 
تعتقد  بها  وإذا  وتفصيالً،  جملة  أمره  تكذيب  املعلنة 

اعتقاداً جازماً بوجوده وميالده وحياته، وتتعبقه تحت 
لعوامل  وإرضا  حقدها،  لنار  إطفاء  ومدر  حجر  كل 
لرغبة  وإشباعاً  تخوفها،  لهواجس  ومداراة  سخطها، 

القضاء عىل ذكر أهل البيت عليهم السالم.
دعوى  حني_  _اىل  أيدت  أن  السلطة  إليه  عمدت  ومما 
عليه  العسكري  الحسن  أخيه  خالفة  الكذاب  جعفر 
اإللهية،  الوالية  بادعاء  وافرتاءه  اإلمامة،  يف  السالم 
منها،  وسخروا  الدعوى  هذه  رفضوا  اإلمامية  أن  إال 
اللهو  يف  هذا  جعفر  بمداخالت  الحقيقة  ملعرفتهم 
السالم ولم يحظ  األئمة عليهم  والعبث ومجانبة خط 
إطالقاً،  للقيادة  يؤهله  ما  له  وليس  بطائل،  العلم  من 
الخالفة  مركز  لدى  املرة  الحقيقة  هذه  إدراك  ومع 
ذلك  يسبب  ان  عىس  أيده  السلطان  أن  إال  العباسية 
ولكن  األئمة،  أولياء  لدى  واالرتباك  الحرية  من  شيئا 
اتباع االئمة عليهم السالم من الثقات واالمناء عىل دين 
وعدم  الكذاب،  جعفر  جهل  عن  اللثام  أماطوا  قد  الله 
األئمة  به  يتمتع  الذي  اللدني  العلم  إحاطته بيشء من 
املعصومون عليهم السالم، وقد كشف جعفر عن عدم 
اإلمام، ورد  أن يعلمه  ينبغي  اضطالعه بأي يشء مما 
الغيب  علم  من  ذلك  بأن  البيت  أهل  أولياء  أسئلة  عىل 
الذي ال يهتدي إليه، وكان ذلك منه مغالطة رصيحة، إذ 
أن األخبار بجزء من املغيبات ليس علماً للغيب باملعنى 
األخص، ولكنه علم من ذي علم، مما علمه رسول الله 
صىل الله عليه وآله وسلم، ألمري املؤمنني عليه السالم، 

فأفاض به أمري املؤمنني عىل أبنائه املعصومني بالرواية 
أو باألثر املحفوظ خلفاً عن سلف.

الله  الله صىل  إخبار رسول  الحديث  وقد صح يف كتب 
ذلك  بعلم  واضطالعه  سيجري،  بما  وسلم  وآله  عليه 

حتى قيام الساعة.
ومع ظهور الدالئل لجعفر الكذاب عىل صدق ابن أخيه 
الحجة املنتظر، ومع علمه بأنه صاحب األمر بني أهل 
أنه ظل سادراً يف غيه، مرصا  أبيه، إال  البيت بعد وفاة 
الرئاسة،  وحب  والجاه  الدنيا  يف  رغبة  عناده،  عىل 

وابتعاداً عن الدين ودساتريه.
املهدي  اإلمام  يرى جعفر نفسه  أن  األمر  والطريف يف 

يف ثالث وقائع:
فجبذ  العسكري،  أخيه  عىل  الصالة  أراد  حينما  األوىل: 

)جذب( اإلمام املهدي برداء جعفر، وقال:
)تأخر يا عم، فأنا أحق بالصالة عىل أبي( فتأخر جعفر 

وقد اربد وجهه، وصىل اإلمام املنتظر عىل أبيه.
العسكري،  اإلمام  أخيه  نازع يف مرياث  الثانية: حينما 
وقال  به،  يعلم  لم  املهدي من موضع  اإلمام  له  فظهر 
لجعفر:) يا جعفر مالك تتعرض يف حقوقي؟( ثم غاب 

عنه.
الثالثة: لدى وفاة والدة اإلمام الحسن العسكري، وقد 
أوصت أن تدفن يف الدار، فنازعهم جعفر يف ذلك، وقال: 
هي داري!! ال تدفن فيها، فظهر له املهدي: يا جعفر... 

أدارك هي؟ ثم غاب عنه .

: هو َسميُّ رسول الله )صىل الله عليه وآله وسلم( 
يطالها  أن  بعد  لرشيعته  واملحيي  وولده  وشبيهه 
األفول .وهو الذي يملؤ االرض قسطا وعدال بعد أن 

تمىل ظلما وجورا .

املعصوم الرابع عرش...قائم آل 
محمد )عج(

االسم : كاسم النبي األكرم )ص( »م - ح - م - د« 
)عج(

 ، العرص  إمام   ، املوعود  املهدي   : املشهورة  ألقابه 
 ...... و  القائم   ، الحجة  الله  بقية   ، الزمان  صاحب 

أرواحنا له الفداء . 
السيدة   ، العسكري )ع(  الحسن  اإلمام   : األب واألم 

نرجس )ع(
تاريخ ومحل الوالدة : ولد سالم الله عليه يف يوم 15 
من شعبان سنة 255 هـ.ق أو سنة 256 هـ.ق يف 
تحت  سنوات  خمس  ،عاش  العراق  سامراء  مدينة 
رعاية والده اإلمام الحسن العسكري )ع( وبصورة 

مخفية .
تنقسم أدوار حياته الرشيفة )عج( إىل أربع مراحل :
1_مرحلة الطفولة حوايل خمس سنوات تحت رعاية 
يبقى  كي  اإلخفاء  ستار  وراء  )ع(  الكريم  والده 
محفوظا من مؤامرة األعداء ، وعندما استشهد أبوه 
هـ.ق   260 سنة  يف  )ع(  العسكري  الحسن  اإلمام 

فوض مقام اإلمامة والوالية إليه )عج( .
 260 سنة  بدأت  حيث  الصغرى  الغيبة  مرحلة   _2
سنة  سبعني  حوايل  هـ.ق   329 يف  وانتهت  هـ.ق 

وهناك أقوال أخرى.
هـ.ق   329 سنة  بدأت  الكربى  الغيبة  _مرحلة   3

وتستمر حتى يأذن الله سبحانه وتعاىل بظهوره .
_4 مرحلة بزوغه وظهوره )ع( وتأسيسه للحكومة 

اإللهية العاملية .

البشارة النبوية
الله  صىلىّ  الله  رسول  قصد  حياته،  سني  أواخر  يف 
من  كبري  حشد  يرافقه  اً،  حاجىّ مكة  وآله  عليه 
آداب   - عام  كل  كعادتهم   - عنه  يتلقون  املسلمني، 
خطيباً،  فيهم  وقف  منى  ويف  وأحكامه،  الحج 
يدعوهم إىل الحرص عىل املحبة واملساواة واالتىّحاد، 
ثم ختم خطابه بقوله: »اإلئمة بعدي اثنا عرش - ثمىّ 

أردف - كلهم من قريش.
ويف موقف آخر قال: »األئمة بعدي اثنا عرش، أولهم 
عيل، وآخرهم القائم«. )أي قائم أهل البيت، املهدي 
»املهدي  ثالث:  موقف  يف  أيضاً  وقال  السالم(.  عليه 
منا أهل البيت . . . يمأل األرض قسطاً وعدالً، بعد ما 

ملئت ظلماً وجوراً.
ومن  فاطمة  ولد  من  املهدي  أنىّ  أيضاً  بني  كما 

بيده عىل منكب  وذلك حينما رضب  الحسني،  ذرية 
عليهم  األمة«  هذه  مهدي  هذا  »من  وقال:  الحسني 

جميعاً أفضل السالم.
ته،  أمىّ إىل  )ص(  الله  رسول  من  البشارة  هذه  كانت 
عىل  أتت  إذ  الناس،  بني  وانتشار  اهتمام  موضع 
تضع  قاطعًة،  رصيحة  العاملني  ربىّ  رسول  لسان 
قادتها  اإلسالمية  لألمة  وتحدد  نصابه،  يف  الحق 
ودوىّنها  األلسنة،  قبل  القلوب  فتناقلتها  بالحق، 
كتىّاب الحديث عىل اختالفهم، ونقلوها إلينا أحاديث 
املسلمني،  روايتها جميع  نبوية قدسية، واشرتك يف 
السني منهم والشيعي، كيف ال وهو اإلمام املنتظر، 
واملخلص املوعود، والقائد املظفر، أعدىّه الله سبحانه 

ليظهر به دينه عىل الدين كله ولو كره املرشكون.
أم اإلمام املنتظر

ولد االمام الحجة ألبيه من أم رومية، تعرف بني أفراد 
عائلة اإلمام باسم »نرجس«. ويروى أنىّها كانت بنت 
إىل  بالنسب  تنتهي  أمها  وأنىّ  الروم،  ملوك  من  ملك 
»شمعون الصفا« أحد حواريي املسيح عليه السالم.
وقعت »نرجس« يف أرس املسلمني بعد معركة جرت 
تدعى  مدينة  يف  الروم  قومها  وبني  املسلمني  بني 
»عمورية«، انتهت املعركة بانتصار كبري للمسلمني، 
ووقع عدد كبري من الروم أرسى جيء بهم إىل بغداد.
ى  تسمىّ سوق  يف  األرسى  يباع  أن  العادة  جرت  وقد 
سوق النخاسة، وكان بيع األرسى يتم لتأمني أماكن 
املعاملة  أساس  عىل  وكذلك  ورعايتهم،  لسكناهم 
الذين  املسلمني،  لألرسى  يجري  كان  كما  باملثل، 

يقعون يف أيدي خصومهم من غري املسلمني.
النخاسني  أحد  السالم  عليه  الهادي  اإلمام  أرسل 
الرومية  الفتاة  ليشرتي  بغداد،  إىل  »برش«  واسمه 
إىل  النخاس  فحملها  إليه.  ويحرضها  األسرية، 
برشها  الذي  )ع(،  اإلمام  يقيم  حيث  سامراء 
بمولودها املبارك، املهدي املنتظر، الذي يملك الدنيا، 
ظلماً  ملئت  ما  بعد  وعدالً  قسطاً  األرض  ويمأل 

وجوراً.
اإلمام  لدى  وأقامت  البرشى،  لهذه  »نرجس«  رست 
الناسكات،  الصالحات  من  وكانت  العني.  قريرة 
حملها  خفي  السالم،  عليه  باملهدي  حملت  وحني 
وشاء  منها،  قريبات  كن  اللواتي  النساء  أكثر  عىل 
الله لها أن تكون أماً ألكرم مولود، حارت به الظنون 
وضلىّت به العقول، وصدق به املؤمنون برسالة جده 
املصطفى، وآبائه أئمة الهدى؛ عليهم جميعاً أفضل 

الصالة والسالم.
األرض  يف  استضعفوا  الذين  عىل  نمنىّ  أن  »ونريد 
ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثني« القصص: اآلية 5. 

الخامس عرش من شعبان
 255 سنة  شعبان  شهر  من  النصف  ليلة  حلت 
العسكري من عمته  الحسن  اإلمام  للهجرة، فطلب 

الليلة وال  السيدة حكيمة أن تالزم »نرجس« يف تلك 
أن تكون هذه  اإللهية  العناية  تفارقها. فقد شاءت 
الليلة املباركة، ليلة الخامس عرش من شعبان، هي 
ووضعت  املوعود،  املنتظر  لوالدة  املوعودة،  الليلة 
»نرجس« وليدها املبارك، تحيطه العناية برعايتها، 
وتحفىّ املالئكة بمهده. وأسماه أبوه - إنفاذ ملشيئة 
عن  القديس  للحديث  وطبقاً  املهدي.  محمداً   - الله 

رسول الله )ص(:
»ال تذهب الدنيا حتى ييل أمتي رجل من أهل بيتي، 

يواطئ اسمه اسمي«. )أي يماثل اسمه اسمي(.
بالهدى  تلبس  من  كل  هو  »املهدي«  كلمة  ومعنى 
والصالح، ودعا إىل الحق والخري والرصاط املستقيم. 
وأصبح هذا االسم علماً عىل اإلمام الثاني عرش عليه 
السالم. ويعني إضافة إىل ذلك أنىّه سيقود الثورة عىل 
والجبابرة،  الطغاة  ويحارب  والجائرين،  الظاملني 
فيمأل األرض قسطاً وعدالً، كما ملئت ظلماً وجوراً.

مهدي هذه األمة
متأثراً  السالم  عليه  العسكري  الحسن  اإلمام  تويف 
بالسم، سنة 260 للهجرة. وكانت سن اإلمام املهدي 
إالىّ  يظهر  يكن  ولم  سنوات.  خمس  السالم  عليه 
أبيه، وذلك حرصاً عىل  أنصار  املقربني من  ة  للخاصىّ
عنه  البحث  يف  جادين  كانوا  العباسيني  ألنىّ  حياته، 
بتحريض من عمه جعفر الكذىّاب، رغم إعالنهم بأن 
يرتك  أن  دون  تويف  السالم،  عليه  العسكري  اإلمام 
ويأملون  كذبتهم،  مقدار  يدركون  وكانوا  ذرية. 
إىل  الجو  يخلو  كي  منه؛  والتخلص  عليه  بالعثور 

صنيعتهم عمه جعفٍر.
وقف جعفر يتلقى التعزية بأخيه اإلمام )ع(، وحني 
همىّ بالصالة عليه وتهيأ للتكبري . . ظهر غالم أسمر 
منك  أحق  أنا  عم،  يا  ر  قائالً:تأخىّ منه  وتقدم  اللون، 

بالصالة عىل أبي.
ى  بهت جعفر واصفرىّ لونه، لكنىّه لم يملك إالىّ أن يتنحىّ
ثم  أبيه،  عىل  صىلىّ  الذي  أخيه،  البن  املكان  مفسحاً 
خرج من املكان دون أن يستطيع أحد اإلمساك به. 
خطىّ  ترك  الذي  املنحرف  هذا  جعفر،  يد  يف  وأسقط 
فيه  وصدقت  والسوء،  املنكر  طريق  واختار  آبائه 

كلمة أبيه اإلمام الهادي عليه السالم إذ قال:
نوح،  ابن  بمنزلة  مني  فإنىّه  جعفراً،  ولدي  تجنبوا 
إنىّه  إنىّه ليس من أهلك،  الله فيه: }يا نوح  الذي قال 

عمل غري صالح{.

ل الله تعاىل  غيبة إمام الزمان )عجىّ
فرجه الرشيف(

إالىّ  يظهر  ال  كان  السالم  عليه  املهدي  إنىّ  قلنا 
غيبتيالغيبة  الناس  أنظار  عن  غاب  وقد  للمقربني، 
يتىّصل  كان  سنة،  وستني  تسعاً  وامتدت  الصغرى 

هم  وكانوا  األمناء،  الخاصني  بوكالئه  خالفها 
واسطة االتصال بينه وبني الناس، يتلقون تعليماته 
يحملونها  كانوا  التي  الرسائل  بواسطة  وإرشاداته 
أجوبتها  منه  ويأخذون  األقطار،  كافة  من  إليه 
األموال  بجباية  يقومون  كانوا  كما  ألصحابها. 
تقيض  حسبما  وجوهها  يف  بها  والترصف  الرشعيىّة 

املصلحة. ووكالءه يف تلك الفرتة هم عىل التوايل:
عثمان بن سعيد، وابنه محمد بن عثمان، والحسني 
بن روح، وعيل بن محمد، وكانوا يدعون بالسفراء. 
وبعد وفاة هذا األخري انقطع اتصال اإلمام بالناس 
وهي  السالم،  عليه  الكربى  غيبته  وبدأت  تماماً، 
له  الله  يأذن  حتى  وستستمر  هذا  يومنا  إىل  ممتدة 

بالظهور، عجل الله فرجه الرشيف.
أذهان  تهيئة  الصغرى  الغيبة  أهداف  من  وإنىّ 
تدريجاً  وتعويدهم  الكربى،  الغيبة  ملفهوم  الناس 
ما  عند  يفاجأوا  ال  كي  عنهم،  اإلمام  احتجاب  عىل 
أبوه  ذلك  إىل  سبقه  وقد  الكربى،  غيبته  يف  يحتجب 
كانا  فقد  السالم،  عليهما  الهادي  وجدىّه  العسكري 
تعترب  خطوٍة  يف  الناس،  أعني  عن  كثرياً  يحتجبان 

تمهيداً لغياب املهدي عليه السالم واحتجابه.
االتصال  عىل  الناس  يعود  االحتجاب  فإنىّ  وكذلك 
والتوسط  لشؤونهم،  رعايتهم  وقبول  بالسفراء 
الصغرى.  غيبته  فرتة  يف  )ع(  اإلمام  وبني  بينهم 
وقد شغل السفري األول منها حوايل خمس سنوات، 
والسفري الثاني حوايل األربعني عاماً، والسفري الثالث 
واحداً وعرشين عاماً، والرابع بقي يف السفارة ثالث 

سنوات. تويف بعدها، وبدأت بوفاته الغيبة الكربى.
هذا وإنىّ أسباب الغيبة الكربى هي من األمور الغيبة، 
ويف روايٍة عن اإلمام الصادق عليه السالم، حني سئل 

عن ذلك قال:
لم  كما  ظهوره،  بعد  إالىّ  ينكشف  ال  األمر  هذا  »إنىّ 
أن  بعد  إالىّ  الخرض  أتاه  فيما  الحكمة  ينكشف وجه 
الله،  أمر  من  أمر  هذا  وإنىّ  )ع(،  موىس  عن  افرتق 

ورس من أرساره، وغيب من غيبه«.
وعلينا االلتزام بما اقتضته مشيئة الله سبحانه.

لجماعة  قال  أنىّه  السالم،  عليه  الحسن  اإلمام  وعن 
الموه عىل تسليم السلطة ملعاوية بن أبي سفيان:

»ما منىّا أحد إالىّ ويقع يف عنقه بيعة لطاغية زمانه، 
إالىّ القائم . . فإنىّ الله يخفي والدته، ويغيىّب شخصه، 
لئالىّ تكون يف عنقه بيعة، وهو التاسع من ولد أخي 
يظهره  ثم  غيبته،  يف  عمره  الله  يطيل  الحسني، 
بقدرته، يف صورة شاب دون األربعني، والله عىل كل 

يشء قدير«.
يشٍء،  كل  عىل  قادر  وتعاىل  سبحانه  الله  نعم، 
رين، فهذا  ثنا القرآن الكريم عن كثري من املعمىّ ويحدىّ
النبي نوح عليه السالم، قد عمر أكثر من ألف سنة، 

كما أخربنا ببقاء عيىس عليه السالم.

َشوَقاً إليَك ويف يَميِنَك برَيَُق
نيا بَوجِهَك ترُِشُق                              وَمناِزُل الدُّ

أقبْل إماَم العرص يا بَن محمٍد
                        فجهاُد حزِب اللِه باسمَك ينطُق

بَك نستغيُث فقد َسِئْمنا ُفرَقًة
ُق                          نرُجو الِوفاَق وَمْن ِسواَك يَُوفِّ

طاَل الدَّماُر قلوبَنا وعُقوَلنا
ُق                                 والفاِزُعوَن ُمغرٌِّب وُمرَشِّ

ً وقوافُل الرشفاِء تطلُُب قائدا
                            يَهدي اىل الَعلياِء وهو ُمَصدَُّق

فاَز الذيَن تَحلَُّقوا بِلوائِه
                                ُمتآِزريَن ُهدًى ولم يَتَفرَُّقوا

أَقِبْل إماَم العرِص أَْصِلْح حاَلنا
َرنا ِبَغيٍْث يُوِرُق                               واْغُمْر تَصحُّ

فنُُفوُسنا َعطىش ِسقايِة صاِلٍح
ُق                                  ِمْن َمنهِل ُطْهٍر ِبما يتََدفَّ

ِمْن نَبِْع أحمَد إذْ يَِفيُض َمِعينُُه
ُق                                ِبُهَدى اإلمامِة سائغاً نَتَذَوَّ

تاللِه ما َفَرٌج يَُفكُّ ُقيُوٓدنا
                                       إالىّ إماٌم بالعداَلِة يَْفُرُق

سنظلُّ ندُعو اللَه جلَّ جاللُُه
ُق                                      َفَرَجاً آلِل ُمحمٍد يَتَحقَّ

ِبُظُهوِر قائِدنا وصاِحِب أَْمِرنا
ُق                                َفْخِر اإلمامِة َمْن َلُه نتَشوَّ

ولنا بنائبِه الفقيِه امُلفتدى
                                        ألخامنائْي ِعزٌة وتألُُّق

فأِطْل إلَه العاملنَي بقاَءُه
ُق                                   سنداً لنهضِة ُمنقٍذ يرتفىّ

نفديِه باألرواِح فهو حبيبُنا
                           وحبيُب نرِص الله فخراً يُعَشُق

لبيَْك نرَص اللِه أنُفُسنا ِفَدًى
                                   لدواِم ِظلَِّك أيها املستَوثَُق
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الميالد و الغيبة لقائم آل محمد )ع(



عىل  بغداد  يف  سياحي  مطعم  صاحب  يقوم 
محالت  ببناء  السنك  جرس  تحت  دجله  نهر 
تجاريه مخالفة يف شارع الرشيد مجاور معهد 
املوسيقى التاريخي البغدادي القديم نرجو هدم 

شارع  التاريخي  الشارع  من  التجاوزات  هذه 
الرشيد .. و الذي هو ضمن مسؤلية بلديه مركز 

الرصافه.

          * احمد قاسم العراقي

اهتموا  بغداد  امانة  يف  االخوة 
تعكس  فانها  املناطق  بهذه 
للعاصمة  الحضاري  الوجه 
فلسطني  شارع  بغداد.. 
وساحة  النخيل  مول  باتجاه 

العلوم  كليه  وشارع  بريوت 
االسالميه وباتجاه مستشفى 
حيويه  مناطق  فهذه  الكندي 
وتوجد فيها جامعات ووزارات 
وتسويقيه  ترفيهيه  ومراكز 

عىل  الرتكيز  يرجى   .. واطباء 
هذه املناطق من حيث التبليط 
واملجاري  والزراعه  والتنظيف 

.. مع التقدير واالحرتام

  * سالم السالمي

 ٦٣١ محلة   ١٩ زقاق 
الشارع  قشط  نرجو 
لكثرة  وذلك  تبليطه  ثم 
اليتحمل  االمر  الحوادث 
زمنيه  فرتة  او  ترقيع 
الرجاء  مستعجل  االمر 
العام  املدير  االخوة  اىل 
موظف  ولكل  واملعاون 
يف  غيور  وفني  وعامل 
املنصور  بلدية  دائرة 
امني  السيد  اىل  مناشدة 
يهمه  من  ولكل  بغداد 

االمر...

               * أياد باسم

بسم الله الرحمن الرحيم
الوزراء   مجلس  رئيس  سيادة  
ظلمنا  قد  الجامعات  طلبة  نحن 
متجه  الدرايس  العام  ان  بأعتبار 
االلكرتوني وفوجئنا بقرار  بالتعليم 
التعليم  الظالم  االمتحان الحضوري 
الكفاءة  بتلك  ليس  اإللكرتوني 
الحضوري.. لالمتحان  لتهيئتنا 
وبالتايل  فشلنا  إىل  سيؤدي  ما  وهذا 

نطالب   .. التعلمية  املؤسسه  فشل 
التعليم  وزير  إىل  بااليعاز  سيادتك 
وإقرار  القرار  هذا  عن  للرتاجع 
بالعام  اسوة  اإللكرتوني  االمتحان 
ابنائك  نحن  تتجاهلنا  ال  املايض 
بالله  اال  سبيل  ..ال  املستقبل  وبناة 

وبك نشكو بعد الشكوى من الله ..
مع كثري الود والشكر.

                               * جود حيدر

اىل مدير بلدية املنصور
شوارع الريموك تم تبليطها سنه ٢٠١٢ واالن تحولت  كلها 
املاء وعمل  البيوتو وسحب  بناء  لحفريات و مطبات بسبب 
امانة  مفتيش  الن  ومخربا  محفرا  الشارع  ويرتك   املجاري 
بغداد ال يعنيهم االمر ال من قريب و ال من بعيد فهم ) خارج 
تشرتي  (التي  املجزية   ( االكراميات  بسبب  (اعتقد  التغطية 

صمتهم فينعم الشارع بالخراب الدائم و التجاوز .

                                         * محمد يوسف احمد

الخزان  هذا  تأهيل  يتم  متى 
وصبغه بلون العلم العراقي مع 
اإلنارة والنظافة وجعله يف احىل 
صورة .. ليعكس الوجه الجمايل 
لحبيبتنا الغالية بغداد العاصمة 
منطقة  يف  يقع  انه  و  سيما 

مهمة و بارزة ..

       * عيل اكرب عيل اكرب
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تجاوز على مواقع تراثية

شكا عدد من املواطنني يف محافظة البرصة من ارتفاع أسعار لحوم الدجاج والتي وصلت 
س�عرها اىل 4 االف دين�ار للكيلو غرام الواحد، فيم�ا ارجع اصحاب محال بيع 
الدج�اج ذل�ك االرتف�اع اىل 3 اس�باب  . وق�ال عدد منهم ان اس�باب 
االرتف�اع غري واضحة املعالم ويعتقدون انها ربما تعود اىل جش�ع 
بع�ض اصحاب الحق�ول او املتنفذين، موضحني ان تلك االس�عار 
غري مناس�بة له�م وخصوص�ا ألصح�اب الدخ�ل املح�دود الذين 
يتقاضون اجور يومية، حس�ب قولهم.اىل ذلك ارجع أصحاب محال 
بيع الدجاج اس�باب االرتفاع اىل تغري س�عر رصف الدوالر واس�عار 

االعالف، باإلضافة اىل قرب حلول شهر رمضان املبارك.

 ، االنتظار  قيد  الرئيس  سيادة  يا   5 الـ  البوابة  ملعتصمي  وعدك 
باالمر  ليس  مطالبهم  تحقيق   ، تنفيذه  نحو  مسددة  واالنظار 
الصعب واملستحيل اعدادهم بالنسبة للدولة ال تساوي يشٍء ، هم 
بحاجة اىل وفاءكم فانتم اعىل هرم السلطة ، ال تبخسوا حقوقهم 
وكونوا معهم يف بناء الدولة التي تقولون انكم جئتم لبناءها هم 
، معادلة تغيري واقع  يبنيها وخري من يصحح مسارها  خري من 
مفاصلها  يف  الكفاءات  هذِه  توظيف  اىل  تحتاج  العراقية  الدولة 
كفاءات   .. والسيئ  املرير  الواقع  لهذا  الكربى  االنتقالة  لتحقيق 

العراق.

                                                                       * شيماء خالد

اين الوعود يارئيس الوزراء؟

الدرجات  بتوزيع  العدالة  بتحقيق  يلتزم  أن  الكاظمي  السيد  عىل 
الوظيفية بني املواطنني بنفس الدرجة، وعدم املحاباة والتمييز

أسس  عىل  ويستند  ظامًلا  يكون  الذي  التمييز  من  طويالً  عانينا  فقد 
املحسوبية والواسطة ولهذا خرجنا متظاهرين للمطالبة بحقوقنا فهو 

باطل وليس من العدل يف يشء.

                                                   * محمود شاكر

١٢ الف معتصم فقط يف منطقة العالوي !!!
من  محافظة  ومجلس  وزارة  كل  من   ٪٤ تخصيص  يتم  لو  ببساطة  تخيلوا 
متعينون  جميعا  الف  الـ١٢  الرقم   هذا  سيكون  واالستحداث  الحذف  درجات 
فعال وال يبقى منهم احد ) يعاني البطالة و الظلم و التهميش (، وال  تؤثرعىل 
اذا كان هناك اكثر من ٣٠٠ الف درجة حذف واستحداث فطبيعي  ابداً  الدولة 
جداً ان يتم معالجة ١٢ الف بكل بساطة وسهولة ، ال تعقدوا االمور وانظروا 

بعني العطف و االنسانية لهؤالء الشباب ..          

                                                                     * شهد شاكر

الحكومه رسقت من جيب كل عراقي موظف او كاسب بسبب تغيري سعر 
رصف الدوالر، رفعت معدل البطاله ورفعت اسعار املواد الغذائية. سيادة 
يستلم  ولم  بالذهب  يكتيس  ولم  العسل  شعبك  ياكل  لم  الوزراء  رئيس 

املوظفني رواتبهم بشكل ثابت، فعن اي انجاز سيادتكم تتحدث.

                                                        * بسام باسم

 االستاذ امني بغداد املحرتم
منكم  احد  ال  بالنفايات  مغلق  شارع  عىل  اشتكيت  سنني  خمس  منذ  انا   
ومواد  بالبناء  مستمرين  تجاوز  بيوت  واغنام  ابقار  .حضائر  ساكن  حرك 
بناء تصلهم ال احد يمنعهم وكذلك رمي االنقاض والنفايات بالشارع وكالب 

سائبة خطرة جدا. .                  * مهدي الحائري

عدد  توقف  أسباب  واسط  استثمار  هيئة  أرجعت 
الروتني  إىل  املحافظة  يف  االستثمارية  املشاريع  من 
املتبع يف الجهات القطاعية مالكة األرض يف التعامل 
الشمري  عيل  الهيئة  رئيس  املستثمرين.وقال  مع 
الجهات  مع  املشاكل  تعمل عىل حل هذه  الهيئة  أن 
يف  املستثمرين  عمل  استمرار  أجل  من  القطاعية 
منحت  التي  املشاريع  عدد  يبلغ  حيث  املحافظة، 
الشمري  مرشوعاً.وأضاف   ٧٤ استثمارية  إجازة 
الثقافة  توسيع مفهوم  للعمل عىل  أن هناك حاجة 

وأنظمة  االستثمار  بني  والفرق  االستثمارية 
االستثمارية  واملشاريع  واملساطحات  املقاوالت 
الخدمية التي تمول من قبل املوازنة العامة للدولة، 
بشكل  يمول  االستثماري  املرشوع  أن  موضحا 
كامل من قبل املستثمرين أنفسهم والعالقة للدولة 
واملوازنة العامة بعمل املستثمرين.يذكر أن الحكومة 
عليا  لجنة  سابق  وقت  يف  شكلت  واسط  يف  املحلية 
اإلجازات  ومراجعة  االستثمار  هيئة  عمل  ملراقبة 

االستثمارية التي منحت من قبل الهيئة.

االمتحان الحضوري الظالمالعدالة في توزيع الدرجات الوظيفية 

واقع  مأساوي 

استثمار واسط: 
الروتين عطل عددا من المشاريع في المحافظة 

عن اي انجاز تتحدث ؟

نفايات وحضائر مواشي وتجاوز 

االغنام  رعاة  تجاوز  ترفع  ان  املنصور  بلدية  من  االجدر  من 
املحاذي  الرشيط  القرى  ام  جامع  خلف   ٦5٧ محله  بالغزاليه 
للبحريه املمتدة من جامع ام القرى الذين اساؤا للبيئة و السكان 
ودعوة  نداء  من  اكثر  وجهنا  وزرائبهم  حيواناتهم  عبث  من 
للسيد مدير بلدية املنصور لزيارة املنطقه واالطالع عىل الواقع 
املاساوي الذي تعاني منه املنطقه وانقاذنا  من رعاة االغنام و 

املاشية و الحول والقوة اال بالله العظيم.

                                                            * خضري كاظم محمد

األحد،  اليوم  الرتبية،  وزارة  أصدرت 
قرار  بتطبيق  الخاصة  التعليمات 
نظام املحاوالت، فيما أكدت حرصها 
التعليمي  الواقع  تحسني  عىل 

والحفاظ عىل مستقبل الطلبة.
 ( اطلعت  بيان  يف  الوزارة  وقالت 
منه..  نسخة  (عىل  الناس  و  املراقب 
تفعيل  عىل  وافقت  الرأي  »هيأة  إن 

نظام املحاوالت لهذا العام«.
وأضاف أن »التعليمات تنص عىل أن 
 ٢٠١٧ الدرايس  للعام  الطالب  يكون 
– ٢٠١8 يف الصف الخامس اإلعدادي 

يكون  ذلك  إىل  باإلضافة  فيه،  ونجح 
٢٠١٩ سنة  الطالب يف عام ٢٠١8 – 
اإلعدادي  السادس  الصف  يف  أوىل 

)ترك أو رسب(«.
أيضا  تشمل  »التعليمات  إن  وتابع 
الدرايس  العام  يف  الطالب  يكون  أن 
٢٠٢٠ سنة ثانية يف الصف   – ٢٠١٩
السادس اإلعدادي ورسب )بدرس أو 
درسني(، عالوة عىل ذلك يتم شمول 
ما  وفق  املحاوالت  بنظام  الطالب 
ورد سواء كانت دراستُه صباحية أو 

مسائية«.

التربية تصدر التعليمات الخاصة
 بتطبيق قرار نظام المحاوالت

قشط الشارع
 ثم تبليطه

نائب :لم نلمس مشاريع استثمارية على مدى 17 سنة سوى الموالت

اسعد  البرصة  عن  النائب  قال 
املتابع،  لربنامج  العبادي 
لم  سنة   ١٧ االستثمار وعىل مدى 
يشهد مشاريع حقيقة استثمارية 
باستثناء املوالت وبعض املشاريع 
السكنية وبعض اإلحاالت األخرى.

وذكر العبادي إن النفط يف البرصة 

املحافظة  أهل  إىل  لعنة  إىل  تحول 
سلبياته  ملعالجة  حقيقة  والتوجد 
من الدخان والتلوث وكذلك ترحيل 
أخرى،  إىل  دورة  من  األزمات 
وبالتايل أهايل البرصة ال يستفيدون 
يف  لالستثمار،  لديهم  األرايض  من 
ظل الفوىض اإلدارية الحاصلة بني 

الجهات املعنية حسب قوله.
تعمل  أن  أهمية  عىل  وشدد 
مسودة  ورفع  االستثمار  هيئة 
سيما  الالزمة  القوانني  لتعديل 
الثروة  عىل  الحفاظ  قانون 
لسنة   )8٤( رقم  الهيدروكربونية 

.١٩85

شوارع اليرموك البائسة

مواطنون  يشكون:
 لحوم الدجاج ارتفعت الى 4 االف دينار للـ كغم الواحد

مناطق تعكس الوجه الحضاري للعاصمة

االهتمام بالجانب الجمالي لمركز بغداد

.. هذا القانون العنرصي رسق 
موظفي  عمر  من  سنوات   ٣
العراق جميعهم عدا الجماعة 
الفاسدة واالكراد لذا يجب ان 
الن  املوظفني  جميع  ينتفض 
تعينو  الذين  املوظفني  اغلب 
كبريه  اعمارهم  االحتالل  بعد 
واليمكن ان تكون لهم خدمه 
يجب  و  سنه  من٣٠  اكثر 
القانون  فقرات  تتغريكل  ان 
ويجب ان ياخذ كل املوظفني 
التقاعد  عىل  احيلو  الذين 
الرتفيعات  يف  استحقاقهم 

واملكافاه وسنوات الخدمه

                 * زهرة حسن عيل

كال للتقاعد 
القسري

االمة  بحديقة  العناية  ارجو 
املدينة  مركز  يف  ملوقعها 
معمرة  اشجار  زراعة  عرب 
باالخص  و  املشوهات  وازالة 
البنايتني املسخ التي ال فائدة 
منتدى   ( اصالً  وجودها  من 
مظفر  قاعة   ، الثقايف  بغداد 

النواب( التي غدت خرائب.

       *  عيل ابراهيم يوسف

حديقة االمة 
تستغيث

رقم بسيط وغير معقد ...

في وسط المناطق السكنية بدون مساءلة او رادع



علوم 11Al-Muraqeb Al-Iraqi Newspaper صحيفة - يومية - سياسية - عامةاالثنين 29 آذار  2021 العدد 2555 السنة الحادية عشرة

كش�فت رشكة سامس�ونغ عن جيلها األحدث 
م�ن ذواك�ر الوص�ول العش�وائي DDR5 الذي 
يتوقع أن يفتح آفاقا واسعة يف عالم الحواسب 

املتطورة.
وأكثر ما يميز الذواكر الجديدة هو سعتها التي 
تص�ل إىل 512 غيغاباي�ت، أي أن كل رشيح�ة 
منها س�توفر إمكانيات هائلة ملعالجة البيانات 
يف الحواس�ب دون أن تش�غل مس�احات كبرية 
كما هو الح�ال مع ذواكر الوصول العش�وائي 

الحالية.
 DDR5 وتبعا للخرباء يف سامسونغ فإن ذواكر
 High-K الجديدة التي طوروها تعتمد تقنيات
Metal Gate التي تستخدم فيها نواقل معدنية 
بدال من الس�يليكون ما يؤمن رسعات عالية يف 

نقل البيانات.
وتش�ري املعلومات املتوف�رة إىل أن هذه الذواكر 
تص�ل رسع�ة نق�ل البيان�ات فيه�ا إىل 7200 
ميغابيت/ثا، أي أك�رب بمقدار الضعف مقارنة 

بالرسعة املوجودة يف ذواكر DDR4 تقريبا.
وبفض�ل التقنيات املتطورة التي حصلت عليها 
ه�ذه الذواك�ر ف�إن اس�تهالكها للطاق�ة أقل 
بمق�دار 13% مقارن�ة بأحدث ذواك�ر الوصول 

العشوائي املطروحة للحواسب حاليا.
ومن املفرتض أن تجد هذه الرشائح استخدامات 
واس�عة يف عالم الحواسب املتطورة التي تعتمد 
عىل تقنيات الذكاء االصطناعي وتعالج كميات 
كبرية من البيانات يف نفس الوقت، كما يفرتض 
أن تطرح مع الجيل القادم من الحواس�ب التي 
ستطلقها سامسونغ وآسوس وإتش بي العام 

القادم.

سامسونغ تحدث نقلة في 
عالم اإللكترونيات 

تقارير تحذر من قرب ارتفاع 
أسعار الهواتف الذكية 

وتكشف عن االسباب

كش�فت رشك�ة Sigma الياباني�ة النقاب عن 
Sigma fp L، الت�ي تصفها بأنها أصغر وأخف 

كامريا كاملة اإلطار عديمة املرآة يف العالم.
كام�ل  مستش�عر  ع�ىل   Sigma fp L وتحت�وي 
اإلط�ار بدقة 61 ميجابكس�ل، مم�ا يجعلها أحد 
أكثر نم�اذج اإلط�ار الكامل دقًة املتوف�رة بجوار 
A7R IV من س�وني.وتوفر مستشعر عايل الدقة 
ونظام تركي�ز تلقائي هجني محس�ن يجمع بني 

اكتشاف التباين والطور وقدرة طاقة مستمرة والعديد 
م�ن املي�زات اإلضافي�ة، مما يجعله�ا أداة اس�تثنائية 
ع�رب   Sigma الفيديو.وقدم�ت  وصن�اع  للمصوري�ن 
الكام�ريا الضب�ط التلقائي املختلط باكتش�اف املرحلة 
وم�ا تصفه بأنه الضبط التلقائ�ي للتباين العايل الدقة.
ويمث�ل هذا خط�وة كبرية باملقارنة م�ع نظام الضبط 
البؤري التلقائي الكتش�اف التباين ال�ذي كان موجوًدا 

يف الكامريات السابقة، مثل Sigma fp كاملة اإلطار.

الس�لس  التلقائ�ي  بالضب�ط  النظ�ام  ويس�مح ه�ذا 
والرسيع والدقيق لتتبع املوضوعات املتحركة، لكل من 

الصور والفيديو.
وال يزال بإمكانك الحصول عىل الرتكيز البؤري التلقائي 
الفردي والرتكيز البؤري التلقائي املس�تمر مع وظيفة 
التنب�ؤ بالكائن املتحرك، وأوض�اع الرتكيز اليدوي، كما 
يظل نطاق ISO عند 100-25600 القابل للتوس�يع إىل 

.102400-6 ISO

كشف النقاب عن كاميرا كاملة اإلطار بدقة 61 ميجابكسل

أكبر شركة إعالمية فى استراليا تتعرض الى هجوم إلكتروني 

شركة شهيرة لإللكترونيات تطور هاتفا جديدا بشاشة قابلة للطي واللف

اكتشاف نجم جديد في السماء

قال�ت رشكة ناي�ن انرتتينمن�ت، أكرب 
رشك�ة إعالمي�ة مملوك�ة محلًي�ا يف 
لهج�وم  تعرض�ت  إنه�ا  أس�رتاليا، 
إىل تعطي�ل برامجه�ا  أدى  إلكرتون�ي 
التلفزيوني�ة الحي�ة وفق�ا مل�ا نقلت�ه 

بلومربغ. 
وقالت الرشكة يف بيان إن الهجوم منع 
 Weekend م�ن ب�ث برنامجه�ا Nine

Today صباح األحد يف أسرتاليا. 
وقالت فانيس�ا موريل، مدي�رة األفراد 
والثقاف�ة يف رشك�ة Nine يف مذك�رة 

للموظف�ني: »تعمل ف�رق تكنولوجيا 
املعلوم�ات لدين�ا ع�ىل مدار الس�اعة 
الستعادة أنظمتنا بالكامل والتي أثرت 
بش�كل أس�ايس ع�ىل وح�دات أعمال 

البث. 
وناين تمتلك محطات إذاعية وصحف 
 The Australian Financial بما يف ذلك
 The Sydney Morning و   Review
Herald و The Age، وكان�ت قد حثت 
جميع املوظف�ني عىل العمل من املنزل 

حتى إشعار آخر.

جامع�ة  يف  الباح�ث  ق�ال 
كريي�ل  ميش�ي�������غان، 
علم�اء  إن  سوكولوفس�كي، 
الفلك اكتش�فوا نجم�ا جديدا 
يف برج الق�وس. يمكن رؤيته 
تلس�كوب  باس�تخدام  حت�ى 

صغري للهواة.ووفقا ملا نرشته 
»ي�ورا ني�وز« ع�ىل موقعه�ا 
اإللكرتون�ي، اكتش�ف النج�م 
الجدي�د بواس�طة النظام اآليل 
 25 يف   ASAS-SN األمريك�ي 
سوكولوفس�كي:  آذار.وق�ال 

ه�ذا  أن  املالحظ�ات  »أك�دت 
»نوف�ا  ع�ن  عب�ارة  النج�م 
يق�ذف  )نج�م  كالس�يكي« 
ش�كل  ع�ىل  م�واده  بع�ض 
س�حابة ويصبح أكثر إضاءة 
خالل ه�ذه العملية(.وس�مي 
-ASASSN« ب��  النج�م 

21eh«، وسطوعه يقرتب من 
الدرج�ة الع�ارشة، وس�جلت 
ح�وايل عرشة أح�داث من هذا 
القبي�ل خ�الل الع�ام، وفًق�ا 

لسوكولوفسكي.
النج�م  ظه�ور  تأكي�د  ت�م 
آذار: ون�رشت  رس�ميا يف 27 
رس�الة حول هذا التأكيد عىل 
موق�����ع املكت�ب املرك�زي 
 )CBAT( الفلكي�ة  للربقي�ات 
وفق�ا  و  اإلنرتن�ت،  عل���ى 
للمكتب، فإن النجم عبارة عن 
 Fe II مس�تعر حديث من فئة
يف املراحل األوىل من االنفجار.

يف وقت س�ابق، اكتشف عالم 
الصين�ي  الفلكي�ة  الفيزي�اء 

نجما قياس�يا جدي�دا برسعة 
دوران عالية للغاية تبلغ 540 
كم/ثاني�ة. ويتح�رك برسعة 
م�ن  أرسع  كم/ثاني�ة   100

.191423 HD سابقه النجم

منظومة إلكترونية لمساعدة المكفوفين على السير في الشوارع

علماء يطورون مالبس ذكية قادرة على قياس الحركة

إىل  ف�رتة  من�ذ  الياب�ان  توصل�ت 
اس�رتاتيجية ملساعدة املكفوفني 
عىل الس�ري يف الش�وارع بدون 
مس�اعدة ع�ن طري�ق تثبيت 
بالط�ات بارزة ع�ىل األرصفة 
يسرتش�د به�ا املكف�وف عن 
بالعص�ا  مالمس�تها  طري�ق 
طريق�ة،  ملعرف�ة  بأقدام�ه  أو 
ورسع�ان م�ا طبق�ت العديد من 
دول العال�م ه�ذه الفك�رة بغرض 
مس�اعدة املكفوفني عىل السري عىل 
األرصف�ة والوص�ول إىل وجهته�م 

دون الحاجة إىل طلب املساعدة.
التكنولوجي�ا، تركزت  ومع تط�ور 
منظوم�ة  تطوي�ر  ع�ىل  الجه�ود 
إلكرتوني�ة تعتم�د ع�ىل التصوي�ر 
الرقم�ي ملس�اعدة املكفوف�ني عىل 
الس�ري بمفردهم عىل األرصفة عن 
طريق تعقب هذه البالطات البارزة 
بص�ورة رقمي�ة وتحذي�ر املكفوف 
يف حال�ة وج�ود أي عقب�ة تعرتض 
طريقه أثناء السري.ويقول الباحث 
تش�ينتاكا بريماش�اندرا من معهد 

ش�يباورا للتكنولوجي�ا يف الياب�ان 
إن ه�ذه التقني�ة تواجه كث�رياً من 
التحدي�ات مث�ل التغري ال�ذي يطرأ 
ع�ىل ألوان البالطات بم�رور الوقت 
أو تغري درجاته�ا اللونية باختالف 
درج�ات اإلض�اءة، مم�ا يجعل من 
الصع�ب ع�ىل الكام�ريات الرقمية 
رصده�ا وتحديد أماكنه�ا، كما أن 
العديد من البلدان تستخدم درجات 

تلوين مختلفة لهذه البالطات، مما 
يزيد من صعوبة تحديدها بواسطة 

الكامريات املتخصصة.
ابتك�ر  املش�كلة،  ه�ذه  ولع�الج 
الربوفيس�ري بريماش�اندرا وفريقه 
البحثي معادل�ة خوارزمية ملعالجة 
الصور التي يتم التقاطها بواس�طة 
الكام�ريات، م�ن أج�ل رف�ع قدرة 
ه�ذه الكام�ريات يف تحدي�د أماكن 

البالط�ات بدق�ة أعىل.وتتكون هذه 
املنظوم�ة من كامريا ذات عدس�ات 
متخصصة تثبت عىل صدر املكفوف 
وتتصل بكمبيوت�ر صغري الحجم يف 
حج�م البطاق�ة االئتمانية.ويق�وم 
الكمبيوت�ر بمعالج�ة الص�ور التي 
تلتقط بواس�طة الكامريا، ملساعدة 
البالط�ات  تعق�ب  ع�ىل  املكف�وف 
امللون�ة ثم إصدار تحذير صوتي من 
خالل س�ماعة تثبت يف األذن لتنبيه 
املس�تخدم لوج�ود عقب�ة تعرتض 
طريقه.ويؤكد الباحثون أن املعادلة 
الخوارزمي�ة هي أهم عنرص يف هذه 

املنظوم�ة، حيث أنها هي التي 
الرقمية  الصور  تحلل 

بتحدي�د  وتق�وم 
البالط�ات  مس�ار 

اإللكرتون�ي  املوق�ع  امللونة.وأف�اد 
يف  املتخص�ص  إكس�بلور«  »تي�ك 
التكنولوجي�ا أن ه�ذه املنظومة تم 
اختبارها اعتم�اداً عىل آالف الصور 
للبالط�ات امللون�ة يف مختلف أنحاء 

العالم.

كش�فت تقارير أن هناك أزمة عاملية 
املوص�الت واملعالج�ات  أش�باه  يف 
أساس�يا  ج�زءا  تعت�رب  والت�ي 
الهوات�ف  تصني�ع  يف  ورئيس�يا 
رشكات  تعان�ي  حي�ث  الذكي�ة، 
التكنولوجي�ا بش�كل كبري، ومن 
املحتم�ل أن تس�تمر األزمة حتى 

النصف الثاني من العام.
وبحس�ب وكالة »بلومربغ«، فإن 
رشكات الهوات�ف الذكي�ة تواجه 
نقص�ا كب�ريا ج�دا يف املعالجات 
والتى بدورها ستؤثر عىل أسعار 
الهواتف الذكي�ة ومنها رشكات 
مثل سامسونج وشاومي وأوبو 
وفيف�و وغريه�ا م�ن رشكات 
الذكية.ويح�ذر  الهوات�����ف 
ال�رشكات  أن  م�ن  املحلل�ون 
الهوات�ف ومنه�ا رشك�ة أب�ل 
يف  نقًص�ا  س�تواجه  األمريكي�ة 
الرقائق واملعالج�ات ألحدث هواتف 
آيف�ون الخاص�ة به�ا، حي�ث كان�ت 
التحذي�رات بش�أن التأث�ري كثيف���ة 
ورسيع�ة، نظ�را لتأثري ه�ذا األمر عىل 
األسعار.ويقولون إن األزمة قد تستمر 
لف�رتة طويلة بس�بب قل�ة توافر 
الرقائق بشكل متزايد ونقص 
الق�درة املتزاي�دة لإلنتاج، 
حي����ث أصب��ح�ت 
مشك��لة  املشكلة 
ة  كبي�����ر
للعدي�د من 
ئع����ي  با
الهوات���ف 
كي�����ة  لذ ا
األمر  واألجه�زة، 
بدوره  الذى سيؤثر 
الهواتف،  أس�عار  عىل 

ومنها هواتف آيفون.
وم�ن املحتمل بش�كل كب�ري أن ترتفع 
أس�عار الهوات�ف يف الف�رتة القادم�ة، 
ولكن اس�تطاعت رشكة أب�ل أن تقوم 
بعدد من إجراءات التخزين التي تضمن 
لها ع�دم املعان�اة من النق�ص، والتي 
بدورها س�تنعكس عىل أسعار هواتف 
آيفون والتي قد ال تشهد ارتفاعا وتظل 

بشكل شبه ثابت.
وتعتق�د ش�اومي أن مش�كالت توريد 
املعالج�ات لديه�ا تعرق�ل عملياته�ا، 
تماًما مثل رشكة سامس�ونج والعديد 
من منتج�ي الهواتف الذكي�ة اآلخرين 
غري أبل، لكنها لم تكن مش�كلة كبرية 

حتى وقت قريب.

ابتكر باحثو معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا مالبس ذكية تستخدم 
ألياًف�ا خاص�ة الستش�عار حرك�ة 

الشخص عن طريق اللمس.
ويمكن لأللياف الذكية تحديد ما إذا 
كان الش�خص الذي يرتدي املالبس 
يجل�س أو يميش أو ي�ؤدي أوضاًعا 

معينة.
القابل�ة  التكنولوجي�ا  وتمث�ل 
لالرت�داء أح�د مج�االت التطوير يف 
جميع أنح�اء العالم، حيث تش�مل 
سلسلة كاملة من الساعات الذكية 
الت�ي يمكنه�ا قياس جمي�ع أنواع 

املقاييس لحركة اإلنس�ان وصحته 
إىل املالب�س الق�ادرة ع�ىل مراقب�ة 
العالم�ات الحيوي�ة لإلنس�ان دون 

الحاجة إىل ملس من يرتديها.
معه�د  باحث���������و  ويعتق�د 
ماساتشوس�تس للتكنولوجي�ا من 
مخت�رب عل�وم الحاس�ب وال�ذكاء 
الذكي�ة  املالب�س  أن  االصطناع�ي 
يمكن استخدامها للتدريب الريايض 

أو إعادة التأهيل.
أيًض�ا  املبتك�رة  للم�واد  ويمك�ن 
مراقب�ة الصح�ة بش�كل س�لبي يف 
ب�إذن  املدعوم�ة  الرعاي�ة  مراف�ق 

م�ن املس�تخدم، مم�ا يس�هل عىل 
األشخاص شبه املستقلني البقاء 

بأم�ان وتحذي�ر املوظف�ني يف 
حالة سقوط املستخدم.

معه�د  باحث�و  وط�ور 
س�تس  تشو سا ما
مجموعة  للتكنولوجي�ا 
األولي�ة  النم�اذج  م�ن 
لالرتداء،  القابلة  للمواد 
الج�وارب  ذل�ك  يف  بم�ا 

والس�رتات  والقف�ازات 
م�����ن  الواقي����ة 

الرصاص.

ظهرت ترسيبات مصورة جديدة، تكشف 
خطة رشك�ة اإللكرتونيات الش�هرية 
TCL، لتطوي�ر هاتف�ا جدي�دا قابل 
للطي واللف، والذي يمكن توس�يعه 
م�ن هات�ف ذك�ي إىل جه�از لوحي 
صغ�ري يف نف�س الوق�ت عن�د فت�ح 

الشاشة الجهاز املرنة.
 »cnet« وبحس�ب م�ا ذك�ره موق�ع
التقني، ستزود رشكة TCL الصينية، 
شاش�ة هاتفها القابل للطي بمفصل 
من نوع DragonHinge، وهو مفصل 
متعدد الرتوس س�وف يساعد الرشكة 
ع�ىل إضافة مجموع�ة متنوعة من 

الطيات للهاتف.
املرسب�ة  للص�ور  ووفًق�ا 
والت�ي تظه�ر تصمي�م 
املطوى  الهات�����ف 
الجدي�����د، فأن�ه 
بمج���رد توس�يع 
يمك�ن  الجه�از، 
مني  للمست���خد
شاش�ة  فت���ح 
داخلية لتوسيع 
بش�كل  األداة 
وتحويل  أك�رب، 
الذكي  الهات�ف 
إىل  الصغ����ري 
جه�از لوحي كبري 
الجهاز  وس�يحتوي 

املزدوج الطي ال�ذي يجمع بني تصميمان 
م�ن أك�رب تصميم�ات الهوات�ف الذكي�ة 
القابل�ة للطي حاليا، عىل مفصلني تحوله 
من هاتف إىل حاس�ب لوحي كبري نس�بيا، 
باإلضاف�ة إىل جهاز منزلق بشاش�ة قابلة 
للف م�ن الجان�ب، إىل جانب إص�دار آخر 
أكرب حجم�ا من الحاس�ب اللوح�ي الذي 
يتحول إىل جهاز يشبه جهاز تلفاز صغري.
الشاش�ات  تصني�ع  عمالق�ة  وتخط�ط 
الصيني�ة، للكش�ف ع�ن هاتفه�ا املطور 
ذات الطي�ات املزدوج�ة من خالل حدث يف 
منتصف ش�هر أبري�ل املقب�ل، ويف الوقت 
نفس�ه، ستكش�ف النق�اب عن سلس�لة 
هواتفها العرشين التي تحدثت عنها خالل 
مؤتمرها الصحفي بمعرض اإللكرتونيات 
االس�تهالكية CES يف ش�هر كانون الثاني 

املايض.
الجدي�ر بالذك�ر أن رشك�ة TCL، تعد من 
ب�ني أفض�ل ال�رشكات املصنع�ة ألجهزة 
التلفزيون، ولكنها تش�تهر أيضا بتصنيع 
وتطوي�ر الهوات�ف املحمول�ة م�ن بينه�ا 
التكلف�ة،  املنخفض�ة   Alcatel أجه�زة 
إىل جان�ب الهوات�ف الت�ي تحم�ل عالم�ة 
BlackBerry، وترك�ز  الرشك�ة الصيني�ة 
يف الس�نوات األخرية ع�ىل تطوير عالمتها 
التجاري�ة الخاصة من الهوات�ف املطوية 
الكب�رية، ع�ىل أم�ل أن ُترتج�م ش�عبيتها 
الواس�عة يف تحوي�ل  أجه�زة التلف�از إىل 

أجهزة أصغر حجما كالهواتف.

 Myriota رشك�ة  ب�دأت 
ومقره�ا أس�رتاليا، يف تقديم 
خدم�ات إنرتن�ت األش�ياء يف 
الوالي�ات املتح�دة وكندا، بعد 
أن أطل�ق Rocket Lab يف 22 
آذار أول قم�ر صناعي نانوي 

تشغييل.
دارت  الي�وم،  نف�س  ويف 
التي  عملية إط�الق س�ويوز 
 GK Launch نظمته�ا رشكة
Services ومقره�ا روس�يا، 
صناع�ي  قم�ر  أول  ح�ول 
اإلس�بانية،   Sateliot لرشكة 
والتي تتوقع أن تبدأ يف تقديم 
خدمات تجارية العام املقبل.

 Myriota رشك�ة  وقام�ت 
األجه�زة  بتوصي�ل  بالفع�ل 
يف أس�رتاليا ونيوزيلن�دا م�ن 
التي  خالل األقمار الصناعية 
مش�غلني  م�ن  تس�تأجرها 

آخرين أو تشرتيها يف املدار.
ويش�مل العم�الء الحالي�ون 
Goanna Ag لقياس  رشك�ة 

املطر ومس�توى خزان املياه، 
 Yabby ومتتبع مستوى السد
ومزود خدمة مراقبة مزرعة 

.Ping Services الرياح
وق�ال ديفيد هايل، املؤس�س 
التكنولوجيا  املش�ارك ومدير 
يف رشكة Myriota ، إن الجيل 
األول م�ن مجموع�ة النجوم 
قد مّكن »العمالء من إرس�ال 
الرسائل«  ماليني  واس�تقبال 
الصناع�ات  يف  األجه�زة  إىل 
بم�ا يف ذل�ك املراقب�ة البيئية 

والزراعة والتعدين.
 Rocket Lab وأطلق مخت�رب 
لألقم�ار الصناعي�ة النانوية 
 ، 7 Myriota ،ه�ذا األس�بوع
وه�و واحد من ثالث مركبات 
فضائي�ة م�ن الجي�ل الثاني 
العام لتحس�ني  املق�رر ه�ذا 
زمن انتقال الشبكة وقدرتها 
، حت�ى يتمك�ن العم�الء من 
إرس�ال واس�تقبال املزيد من 

الرسائل يومًيا.

إطالق سلسلة أقمار صناعية نانوية لخدمة اتصاالت إنترنت األشياء
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تتابع شابة من مايل حامل بتوأم سباعي عالجها يف املغرب اعتباراً من نهاية هذا 
األسبوع، عىل ما أعلنت وزارة الصحة يف باماكو.وكانت الشابة البالغة 25 عاماً 
من تمبكتو )شمال مايل(، وفق ما ذكرت الصحافة املالية، تُعالج خالل األسبوعني 
األخريين يف مستشفى »بوان جي« الجامعي يف باماكو.لكّن األطباء فّضلوا نقلها 
إىل خارج مايل بهدف تأمني »متابعة أفضل لهذا الحمل الخارج عن املألوف«، عىل 
ما ورد يف بيان صحايف لوزارة الصحة.واضافت الوزارة »من حيث املبدأ، سيتعني 
عليها السفر يف عطلة نهاية األسبوع إىل املغرب حيث ستواصل عالجها«.وأشارت 
الصحافة املالية إىل أن املرأة يف الشهر السادس من حملها ويخىش املتخصصون 
عىل صحتها وفرص بقاء األجنة عىل قيد الحياة.ويرافق الشابة إىل املغرب طبيبها 
واثنان من أفراد أرستها. وأوضحت الوزارة إن الرحلة ممولة من الحكومة املالية 
»موجة  الشابة  وضع  نداو.واثار  باه  االنتقايل  الرئيس  من  شخصية  وبمساهمة 
تضامن« معها يُتوقع أن تستمر بعد والدة األطفال التي اعتربتها الوزارة يف بيانها 

»تحدياً آخر ستواجهه هي وعائلتها بال شك بدعم من املاليني«.
وتندر الحاالت التي يبقى فيها التوائم السباعيون عىل قيد الحياة. ومن بني الحاالت 

املسجلة أطفال عائلة ماكوغي املولودون عام 1997 يف والية أيوا األمريكية. 

امللك  لوالد  مذهلة  رقمية  لصورة  التوصل  يف  العلماء  من  مجموعة  نجح 
الفرعوني توت عنخ آمون.وبحسب  صحيفة  »دييل ميل« الربيطانية، فقد 
استخدم العلماء جمجمة اكتُشفت يف وادي امللوك منذ ما يقارب من 100 عام 
إىل  امليالد  الذي حكم من عام 1353 قبل  أخناتون  الفرعون  لتجميع مظهر 
1335 قبل امليالد.وتُظهر الصورة الرقمية رجالً يف أوائل العرشينات من عمره 
بفك طويل وعينني ثاقبتني إىل جانب شكل جمجمة وأنف مدبب يشبه شكل 
العلماء أن سبب وفاة توت عنخ آمون يرجع  امللك توت عنخ آمون.ويعتقد 
الرقمية  الصورة  إنشاء  واجهته.وتم  التي  الصحية  املشكالت  من  العديد  إىل 
من  القديمة(  األمراض  )علم  الجنائية  األنثروبولوجيا  بواسطة  ألخناتون 
قبل مركز أبحاث علم اآلثار الحيوية )FAPAB( يف صقلية؛ والذي استخدم 

جمجمة من مومياء جرى اكتشافها عام 1907.

بالرغم من أن فريوس كورونا املستجد أصاب أكثر من 1.27 مليون شخص عىل 
خفيفة.وأكدت  أعراض  من  تعاني  الحاالت  هذه  من   %80 أن  إال  العالم،  مستوى 
العاملية أن 80% من املصابني يتعافون، مشرية إىل أن كل مصاب  منظمة الصحة 
الرئوي.الدكتور  االلتهاب  إىل  أعراض خطرية تصل  يعاني من  6 مصابني  بني  من 
الجهاز  امللكية األسرتالية لألطباء وطبيب  للكلية  املنتخب  الرئيس  غون ويلسون، 
التنفيس، بدوره أكد لصحيفة »الغارديان« أن جميع اإلصابات الخطرية لفريوس 
كورونا تعاني من اإلصابة بااللتهاب الرئوي.وأضاف ويلسون أنه يمكن تصنيف 
األشخاص الذين يصابون بالفريوس إىل أربع فئات، األوىل هم األشخاص املصابني 
بالفريوس ولكن ليس لديهم أعراض، وهي األقل خطورة.والفئة الثانية أولئك الذين 
يصابون بالفريوس وتكون أعراضه يف الجهاز التنفيس العلوي مثل الحمى والسعال 
والصداع، وهؤالء قادرون عىل نقل العدوى دون علم.أما الفئة الثالثة وتمثل العدد 
األكرب من املصابني بفريوس كورونا، وهم األشخاص الذي يتطور معهم الفريوس 
ليصبح أشبه باإلنفلونزا املوسمية ويكونون غري قادرين عىل العمل، لذلك يتطلب 

نقلهم إىل املستشفيات.

وأقدم  أول  املرصية  الفيوم  بمحافظة  يوجد 
منطقة  ىف  أجمع  العالم  عرفه  ممهد  طريق 
تم  مرتات  كيلو   10 بطول  قطرانى  جبل 
تشييده لنقل الحجارة وبلوكات البازلت التى 
كان يتم بناء املعابد بها ىف العرص الفرعونى 

وما تاله من عصور.
أحمد  يقول  املرصية  األخبار  صحيفة  ووفق 
السابق، إن  الفيوم  آثار  العال مدير عام  عبد 
العالم أجمع يقع ىف  أول وأقدم طريق عرفه 
قطرانى  جبل  من  بالقرب  الفيوم  محافظة 
لنقل  استخدامه  يتم  املحافظة، وكان  شمال 
محاجر  من  البازلت  وبلوكات  الحجارة 
شمال  قطرانى  جبل  عند  املوجودة  البازلت 
بحرية قارون، مشريًا إىل أن هذا الطريق يعود 
تاريخه ألكثر من 4 آالف سنة، وقام الفراعنة 
القدماء بتمهيده حتى يتم نقل الحجارة لبناء 

املعابد واألهرامات وما إىل ذلك.
ُصنف  الطريق  هذا  أن  عبدالعال:  ويضيف 
بأنه أول وأقدم الطرق املمهدة ىف العالم، وذلك 
إليه خريطة من عام 1905  أشارت  ملا  وفًقا 
للعالم الجيولوجى »هوى بدنل« الذى أكد أن 
هذا الطريق أول وأقدم طريق معبد ىف العالم، 
أصبح  أسف  وبكل  متصل  غري  طريق  وهو 
املتبقى منه 14 جزءاً فقط وذلك بفعل عوامل 

التعرية والزمن.
األرض  عن  مرتفعاً  كان  الطريق  ويتابع: 
حركة  نتيجة  املناطق  بعض  ىف  به  املحيطة 
أرضية  وتتغطى  بالرمال  املحملة  الرياح 
الطريق من الحجر النوبى وأجزاء من الخشب 
من  املتبقية  األجزاء  طول  ويرتاوح  املتحجر 
الطريق نحو 2 كيلو مرتات وبعرض حواىل 2 
مرت، واستخدم قديًما ىف نقل بلوكات البازلت 

منطقة  من  بالقرب  املوجودة  املحاجر  من 
قرص الصاغة، وهى كانت تتميز بوجود خام 
البازلت والذى كان يتم استخدامه ىف صناعة 

األوعية والتماثيل.
وأشار أن الطريق ُمهد لغرض خدمة املحاجر، 
وبالرغم من عدم التوصل لكيفية نقل أحجار 
نقلت عىل  البازلتية  الكتل  تلك  أن  إال  البازلت 
ظهر  عىل  تحميلها  يتم  حتى  الطريق  طول 
الجيزة  إىل هضبة  القديمة  البحرية  قوارب ىف 
يصل  وكان  األهرامات  بناء  موقع  حيث 
مرتا   23 إىل   22 من  البحرية  سطح  مستوى 

فوق سطح البحر.
كتل  من  مشيد  كان  الطريق  أن  ويؤكد 
الحجر الرمىل والحجر الجريى وكتل البازلت 
براعة  عليه  وظهرت  املتحجر،  والخشب 

املرصى القديم. 

في حالة نادرة ..
 شابة حامل بتوأم سباعي !
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تلفزيون  شبكة  نرشته  فيديو  مقطع  أظهر 
التواصل  بموقع  حسابها  عىل  الدولية  الصني 
أقام  صينيا  إطفاء  رجل  »تويرت«  االجتماعي 
متوقعة.وذكرت  غري  بطريقة  خطوبته  حفل 
بالتخطيط  قام  اإلطفاء  رجل  أن  الشبكة 

بمساعدة  الخطوبة  إعالن  لحفل  بعناية 
متوقع  غري  بشكل  لكن  الفريق«،  يف  زمالئه 
الحفل. بداية  يف  بالرشطة  السكان  اتصل 
اإلنذار، وضع  جرس  رن  بمجرد  أنه  وأضافت 
رجل اإلطفاء الخاتم عىل الفور يف يدي حبيبته 

الحريق ألداء املهمة. وذهب برسعة إىل مكان 
اإلطفاء  رجل  أكمل  بعدما  أنه  وأوضحت 
تنتظره،  كانت  التي  حبيبته  إىل  عاد  مهمته 
ليقول لها: »هل تتزوجينني؟«، وكانت اإلجابة 

»نعم« وتم استكمال الحفل.

إىل شهادة  املرصية  العامة  النيابة  استمعت 
الحادي  يوم  منها  ُخطف  رضيع  والدة 
بعدما  الجاري،  مارس  شهر  من  والعرشين 
الريش  أبو  »مستشفى  إىل  به  توجهت 
لعالجه.ويف  القاهرة(  )وسط  لألطفال« 
صفة  بالخطف  املتهمة  انتحلت  التفاصيل، 
طبيبة، وأخذت من األم الطفل بدعوى البدء 
الخروج  منها  وطلبت  عالجه،  إجراءات  يف 
بعض  وإنهاء  الشخصية  بطاقتها  لتصوير 
األوراق املتعلقة بإجراءات دخول املستشفى، 
الطبيبة.  وال  الطفل  تجد  لم  عودتها  وعند 
الرشطة  تحريات  العامة  النيابة  وطلبت 
املتهمة  ارتكاب  الواقعة فأسفرت عن  حول 
بضبطهما،  وأمرت  الجريمة،  وزوجها 
الواقعة  بارتكابها  أقّرت  األوىل  وباستجواب 
باالتفاق مع زوجها عىل النحو الذي جاء يف 
تربية طفل،  لرغبتها يف  املبلغة،  األم  شهادة 
»سكاي  وفق  اإلنجاب،  عىل  قدرتها  لعدم 
نيوز عربية«.ومن جانبه أنكر املتهم ما نُسب 
أحرضت  املتهمة  أن  مدعيا  اتهام  من  إليه 
شقيقتها  نجل  أنه  وأفهمته  إليه  الطفل 
لرتبيه، وأنه بناء عىل رغبتها نرش مواد عرب 
مواقع التواصل االجتماعي تضمنت االدعاء 
معهما. تواجده  لتربير  إليه  الطفل  بنسب 
وأمرت النيابة العامة بحبس املتهمني 4 أيام 
التي يجري  التحقيقات،  احتياطيا عىل ذمة 

استكمالها.

رجل إطفاء يحتفل بخطوبته بطريقة غير متوقعة

ألق�ت ق�وات الرشطة األمريكي�ة القبض عىل رجل يف والية كنس�اس 
بتهمة اغتص�اب امرأة وقتلها عام 1979 يف كول�ورادو، بعد مطابقة 
حمض�ه الن�ووي للحم�ض ال�ذي كان ع�ىل معطف الضحي�ة وتحت 
أظافرها، بحس�ب ما أفادت شبكة CNN األمريكية.وذكرت القناة أن 
جيمس هريمان داي البال�غ 64 عاما، متهم بجريمة قتل من الدرجة 
األوىل أودت بحي�اة إيفل�ني كاي داي، التي تعرض�ت لالعتداء الجنيس 
والخنق يف نوفم�رب 1979.وأوضح بيان املدعي العام يف مقاطعة ويلد 
أن »هريمان داي، الذي يعيش يف ويتش�يتا بوالية كنساس، محتجز يف 
س�جن مقاطعة سيدجويك بانتظار تسليمه إىل مقاطعة ويلد«.وكان 
املحق�ق يف القضية يف مقاطع�ة ويلد طلب من مكت�ب التحقيقات يف 
كولورادو تش�غيل دليل الحمض النووي يف جرائم القتل العام املايض، 
حيث تس�مح قاعدة البيانات هذه ملس�ؤويل إنفاذ القانون ومختربات 
الجريم�ة بتب�ادل آالف ملفات الحم�ض النووي والبح�ث فيها، وفقا 
لروس�يا اليوم.واتضح من خالل البح�ث أن الحمض النووي ملغتصب 
إيفل�ني كاي داي الذي عثر عليه ع�ىل معطفها وتحت أظافرها، يعود 

اكتشاف المجرم بعد42 سنة

ميزة محّيرة لمصابي كورونا

نمو قياسي بوالدات التوائم !

طريق معبد في العالم عمره 4 آالف عام

قرر رهبان دير سيتو يف جنوب رشق فرنسا أمس خوض »تحدي« ترصيف نحو طن عىل األقل من الجبن يف 3 أيام 
بعدما تراكمت لديهم كمياته غري املباعة بسبب الجائحة.

رجل واحد 
يحيي األمل

صورة رقمية مذهلة لوجه والد توت عنخ آمون

تنتحل صفة طبيبة
 وتخطف رضيعا 

من أمه !

صورة وتعليق

دير فرنسي يواجه كورونا بـ«تحدي الجبن«

الذي  للدمار  الهائل  الحجم 
يف  الكرنتينا  منطقة  شهدته 
الضخم  االنفجار  جراء  بريوت 
يف  اللبنانية  العاصمة  ميناء  يف 
البناء  إعادة  جعل  املايض  اب 
مارك  لكن  عسرية.  مهمة 
منظمة  رئيس  الحلو  طربيه 
غري  الخريية  العطاء«  »فرح 
لهذه  التصدي  قرر  الحكومية 
يغلب  الذي  املهمة.فالحي 
قاطنيه  عىل  الدخل  محدودو 
األماكن  أقرب  بني  من  كان 
لالنفجار الذي أودى بحياة 200 

شخص.
صومعة  قبالة  الحي  ويقع 
التي  املدمرة  العمالقة  الحبوب 
للمأساة.وكان  رمزا  أصبحت 
االنفجار  غداة  قرر  قد  الحلو 
واملنظمة  نفسه  يُكرس  أن 
أجل  من  يديرها  التي  الخريية 
إعادة إعمار الحي.فمجرد إزالة 
حمولة  رفع  تطلب  األنقاض 
بعض  وكانت  شاحنة.   300
عاجل  لتدُخل  حاجة  يف  املباني 
الحلو  ويقول  انهيارها.  ملنع 
نفس ما يقوله سكان الكرنتينا 
من أن هناك أطفاال لم يضحكوا 

أو يلعبوا منذ شهور.

املش�حوف ه�و زورق صغ�ري طول�ه ح�وايل تس�عة أذرٍع 
الع�راق  وأنه�ار  أه�وار  يف  يس�تخدم  ذراع�ان  وعرض�ه 
الجنوبي�ة، وه�و وس�يلة النق�ل الرئيس�ة فيه�ا، ويعترب 
م�ن الق�وارب املس�تقيمة والطويلة، مؤخرت�ه ومقدمته 
مرتفعة وله نفس الش�كل يصنع يف العراق من قبل سكنة 
األهوار.»املش�حوف« وس�يلة نقل مائي�ة عمرها أكثر من 
خمس�ة آالف ع�ام، ويعت�رب من اآلث�ار الس�ومرية، لذلك 
حظي باهتمام الس�ياح األجانب حيث صنع الس�ومريون 
»املش�حوف« من القصب والربدي وأغصان األش�جار، أما 

اليوم فيصنَع من الخشب املطيل بمادة »القري«.
واس�تخدم س�كان األه�وار جنوب�ي العراق »املش�حوف« 
ألغ�راض عدي�دة، منه�ا صيد الس�مك ونقل األش�خاص 
ال�رتاث  ضم�ن  »املش�حوف«  صن�ف  والحش�ائش.وقد 
العراقي املهدد باالندثار، وذلك بس�بب جفاف أكثر األنهار 

والبحريات، وحالة التطور التي يشهدها العراق.
للمشاحيف أس�ماء عديدة حس�ب الوظيفة التي تؤديها، 
فهن�اك مش�حوف يتس�ع لش�خص واح�د يطل�ق علي�ه 
)الط�رادة( وهو رسيع الحركة لصغر حجمه وهو بمثابة 
)التاكيس( لسكنة األهوار، وال� )كعدة( الذي يمتاز بطول 
مقدمته وانس�يابيته وهو من املش�احيف التي يستعملها 
الذوات والوجهاء, و)الشختورة( وهو من أكرب املشاحيف 
حجما وم�زود بمحرك آيل وس�عره غايل.قيادة املش�حوف 
تك�ون بوس�اطة مجذاف خش�بي وان انحرش املش�حوف 
ب�ني الحش�ائش أو ب�ني الزوارق عن�د الضفاف يس�اعده 
املردي ع�ىل الحركة األوىل )املردي عىص طويلة وقوية من 
القصب(.ان صناعة القوارب انحرست بش�كل واضح منذ 
عمليّات تجفيف األهوار يف ثمانينيّات القرن املايض، األمر 
ال�ذي اضط�ّر األه�ايل إىل الهجرة. ومع جف�اف الكثري من 
األهوار واألنهر يف أنحاء العراق بس�بب انخفاض مناسيب 
املي�اه، اختفى الكثري من الورش الخاّص�ة بهذه الصناعة 
الرتاثية.يتوس�ط الش�اب االربعيني عيل حس�ني الكنطار 
ادوات ورش�ته لصناع�ة ال�زوارق يف قض�اء الجبايش )يف 
محافظ�ة ذي ق�ار( عىل ضف�اف نهر الف�رات وهو يقوم 

بقطع الخشب حسب املواصفات لصناعة زورق جديد.
الكنطار واخوته االربعة يش�كلون فريقا لصناعة الزوارق 
يف مناطق االه�وار يعرفهم الجميع ببي�ت الكنطار.يقول 

الكنط�ار )41 عاما( ان�ه ورث املهنة م�ن جده وابيه 
الراحلني منذ اش�تداد عوده يف مش�وار الحياة ليشكل 
ال�زورق ل�ه وألطفال�ه االربع�ة رفيق�اً لدرب�ه طيلة 
الس�نوات املاضية، مبينا انه لح�د االن قد صنع املئات 
م�ن زوارق متع�ددة االحج�ام الزالت تج�وب االهوار 
الس�تخدامات متعددة.عيل الكنطار يضيف بان انواع 
الزوارق التي يقوم بصناعتها هي )الكلف, املشحوف, 
الهوري, العشاري( والتي ترتاوح اطوالها من خمسة 

اىل عرشين مرتا بحس�ب الطلب.ويش�ري اىل ان اسعار 
هذه ال�زورق تبدأ من 500 الف دينار اىل مليون و400 
ال�ف دينار يتم انجازها خالل اس�بوع واحد اىل عرشة 
ايام. اما الشاب سالم حسني الكنطار وهو االخ االصغر 
لعيل فقد كان منهمكاً يف اكمال احد الزوارق الحديثة، 
وتحدث لنا عن مراحل العمل التي انجزها مؤخراً مبينا 
ان املرحل�ة االوىل تبدأ بصناعة )الطابك( االريض ومنه 
للجوانب حيث )االضالع( املقوسة وبعدها )العبَارات( 

ومن  و)التن�كات( 
ث�م وجه ال�زورق وإكمال )الدوس�ات( ليكون جاهزا 
الطالءه بمادة الفايرب الكالس. ويضيف سالم الكنطار 
إن صناعة الزوارق التخلو من الطرائف حيث تتصادم 
الزوارق يف وس�ط االهوار ليتم نقلها اىل ورش�ة العمل 
إلصالحه�ا وإعادته�ا للعم�ل م�ن جديد والت�ي كثريا 
ما تس�جلها املنطقة نتيج�ة زيادة االع�داد وانتعاش 

الحركة السياحية.

المشحوف ..توأم العراقي في أهوار الجنوب


